Som meddelt ved brev af 2. marts 2015, skal Brandkassen gennemføre valg af en ny delegeretforsamling i overensstemmelse med vedtægternes § 7. Delegerede vælges for 4 år, og det
seneste valg til delegeretforsamling blev afholdt 15. februar 2011.
Ifølge vedtægterne vælges de delegerede af og blandt de medlemmer, der er forsikringstagere i Brandkassen.
Da alle forsikringer i Brandkassen er opsagt til udløb med udgangen af december 2014, er
der på nuværende tidspunkt formelt ingen medlemmer tilbage i Brandkassen. Likvidatorerne har dog besluttet at fastholde, at forsikringstagerne i Brandkassen ved likvidationsbeslutningen 6. december 2013 fortsat bør anses som berettigede som medlemmer i Brandkassen.
Likvidatorerne har ikke hermed taget stilling til medlemmernes eventuelle rettigheder i forhold til Brandkassens formue.
Likvidatorerne har udpeget advokat Mikkel Fritsch som valgformand til at lede afholdelsen
af valget i Brandkassen.
Alle medlemmer, der ønsker at opstille som delegeret, skal fremsende skriftlig anmodning
herom til enten likvidatorerne v/advokat Boris Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606
København V eller advokat Mikkel Fritsch, Gorrissen Federspiel, H. C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.
Likvidatorerne har ikke stillet forslag til kandidater.
Til orientering oplyses, at der dags dato er sket annoncering på selskabets hjemmeside,
www.forsikringbrandkassen.dk.
Anmodning om opstilling som delegeret skal være valgformanden eller likvidatorerne
v/advokat Boris Frederiksen i hænde senest den 16. marts kl. 16.00.
Der er ikke truffet beslutning om antallet af delegerede i henhold til vedtægternes § 6, hvorfor likvidatorerne indstiller, at antallet af delegerede fastlægges til 15.
Såfremt der ved opstillingsfristens udløb er opstillet 15 eller færre valgbare kandidater til
delegeretforsamlingen, vil de opstillede valgbare kandidater være valgt.
Er der på dette tidspunkt opstillet mere end 15 kandidater, indkaldes der til valg blandt de
opstillede kandidater, som forventes afholdt i april 2015. Medlemmerne vil i givet fald
modtage nærmere information om proceduren for afholdelsen af valget, herunder modtage
oplysninger om hvem der er opstillet, samt hvorledes afstemningen praktisk kommer til at
foregå.

