
 

 

Dagsorden for  

ekstraordinær generalforsamling  

i Skagen Bryghus A/S 

lørdag den 30. oktober 2021 kl. 14.00.  

 

Generalforsamlingen afholdes i 

Skagen Kultur & Fritidscenter, Kirkevej 19, Skagen 

med efterfølgende hygge og musik på Skagen Bryghus. 

 

Dørene åbnes kl. 12:00 

 

Dagsorden 

a) Valg af dirigent 

b) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år  

c) Gennemgang af den reviderede og godkendte årsrapport 

d) Disponering af årets resultat  

e) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er  

▪ Christian Bisgaard 

▪ Peder Key Kristiansen 

▪ Jan Nielsen 

▪ Johnny Sørensen 

f) Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg er  

▪ Peter Laursen 

▪ Søren Frederiksen  

g) Valg af revisor 

På valg er  

▪ Ole Ejsing, BDO Skagen 

h) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer 

Der er indkommet 7 forslag, som behandles på generalforsamlingen. 

Se forslagene på næste side. 

i) Eventuelt 

 

  



 

Indkomne forslag til behandling: 

 

1. Forslag om sletning af vedtægternes § 3 stk. 6 om bestyrelsens bemyndigelse til at 

udvide selskabets kapital.  

Fremsat af: Bestyrelsen 

Baggrunden for forslaget er, at den af generalforsamlingen givne bemyndigelse i § 3 

stk. 6 udløb den 24. april 2015, hvorfor paragraffen er uden værdi og derfor foreslås 

slettet. 

Den nuværende § 3 stk. 7 bliver herefter § 3 stk. 6. 

 

2. Forslag om at kandidater til valg til bestyrelsen samt suppleanter skal være bragt i 

forslag senest 72 timer før generalforsamlingens afholdelse.  

Fremsat af: Bestyrelsen 

Baggrunden for forslaget er bestyrelsens erkendelse af, at afviklingen af 

generalforsamlingens afstemninger - og særligt den efterfølgende stemmeoptælling – 

konsekvent har taget længere tid end det er ønskeligt. Med forslaget sikres 

bestyrelsen bedre mulighed for at kunne forberede generalforsamlingen, herunder 

udarbejde opstillingslister, stemmesedler og kandidatpræsentationer forud for 

generalforsamlingen, hvorved der også sikres grundlag for en hurtigere afvikling af 

afstemningerne.  

Bestyrelsen foreslår at der i vedtægterne indføres en ny § 5 stk. 4, med følgende 

ordlyd: 

§5.4 For at kunne opstille som kandidat eller suppleant til bestyrelsen, kræves at den 

pågældende kandidat ved skriftlig henvendelse til Bryghusets kontor senest 72 

timer (3 døgn) forud for tidspunktet for afholdelsen af den bekendtgjorte 

generalforsamling, er bragt i forslag af enten den pågældende selv eller af en 

aktionær, i hvilket tilfælde den opstillede kandidat selv skriftligt skal have 

erklæret sig villig til at modtage valg. 

Den nuværende § 5 stk. 4 bliver herefter § 5 stk. 5. 

 

3. Forslag om at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne. 

Fremsat af: Bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslår at dirigenten bemyndiges til at foretage anmeldelse til Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen af det på generalforsamlingen vedtagne samt at foretage 

sådanne ændringer i eller tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne som 

måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af 

de vedtagne ændringer. 

 



 

4. Forslag om fastsættelse af honorar til bestyrelsen for regnskabsåret 2020. 

Fremsat af: Bestyrelsen 

Bestyrelsen indstiller, at der i henhold til § 6 stk. 4 i selskabets vedtægter, og i lighed 

med sidste år, afsættes en samlet ramme på kr. 75.000 til honorering af bestyrelsens 

arbejde i regnskabsåret 2020. 

 

5. Forslag om at selskabets vedtægter gøres tilgængelig for aktionærer på bryghusets  

hjemmeside for at skabe mere gennemsigtighed. 

Fremsat af: aktionær Peter Ekman 

Bestyrelsen tiltræder forslaget. 

 

6. Forslag om at selskabets aktiestørrelse gøres ens således at alle aktier har en 

aktiestørrelse på DKK 500. Dette gøres ved at indehavere af aktier med pålydende 

på DKK 2.500 tildeles 5 aktier a DKK 500. 

Fremsat af: aktionær Peter Ekman 

Begrundelsen for forslaget er at skabe lighed mellem aktionærer og for at give flere 

mulighed for at blive aktionærer ved at der kommer flere aktier i omløb.  

Gebyret til Bryghuset for at gennemføre handler skal afspejle den omkostning der er 

ved dette, så det ikke er en økonomisk byrde for Bryghuset når der sker ændringer i 

aktiebogen. 

Bestyrelsen kan ikke tiltræde forslaget. 

 

7. Forslag om at bestyrelsen pålægges at undersøge mulighederne for at digitaliserer 

aktieregisteret for at minimere det administrative arbejde. 

Fremsat af: aktionær Peter Ekman 

Bestyrelsen tiltræder forslaget. 

 

 


