
Baggrund: 

Så vidt jeg ved, er anparter i Sønderby Kultur- og Bryghus indtil nu blevet omsat til deres nominelle værdi, 
1.000 kr. 

Med det betydelige frivillige arbejde der er lagt i at renovere bygningen og med kommende forbedringer, 
støttet af flotte fondsbevilliger, kan det ikke udelukkes at den indre værdi af anpartsselskabet vil stige.  

Det er ikke helt klart for mig, hvilken betydning det vil have for anparternes værdi og den pris de omsættes 
til.  

Personligt vil jeg helst se mine anparter som en investering i lokalsamfundet i Sønderby, uden 
forventninger om værdistigninger eller økonomisk udbytte.  

Nedenfor har jeg forsøgt at formulere ændringer til vedtægterne, der har til formål at sikre at midler 
forbliver i selskabet og anvendes til selskabets formål. Ændringerne vil også give en vis sikring imod at 
nogen skulle forsøge at opløse selskabet, drevet af et ønske om økonomisk gevinst. 

Det forslåede nye paragraf §3.3  kunne udelades af forslaget, hvis det foretrækkes.   

Forslaget støttes af Olaf Thaarup Pedersen. 

 

Forslag: 

I vedtægterne erstattes: 

§3.1      Anparterne er frit omsættelige, idet det tilstræbes at opnå den bredest mulige ejerkreds blandt 
beboere og sommerhusejere i Sønderby og omegn. 

af 

§3.1      Anparterne er frit omsættelige, jf. dog §3.2 og §3.3. 

§3.2      Det tilstræbes at opnå den bredest mulige ejerkreds blandt beboere og sommerhusejere i Sønderby 
og omegn. 

§3.3      Hvis anparter omsættes, skal det ske til deres nominelle værdi. 

 

I vedtægterne tilføjes: 

§9          Selskabets Opløsning 

§9.1      Ved opløsning af selskabet må en udlodning fra likvidationsprovenuet til anpartshavere ikke 
overstige anparternes nominelle værdi. 

§9.2      Overskydende likvidationsprovenu efter udlodning til anpartshavere anvendes i overensstemmelse 
med de i §1.2 fastsatte formål eller til andre lokale almennyttige formål. Beslutning om den 
konkrete anvendelse af overskydende likvidationsprovenu træffes af den opløsende 
generalforsamling. 

§9.3      Beslutning om ophævelse af eller ændring i vedtægternes §3.3, §9.1, §9.2 eller §9.3 er kun gyldig, 
hvis samtlige anpartshavere er enige herom.  


