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Kære investor 
For  år siden nedbrændte Voerså Kro, og for o e år siden blev foreningen Voerså Byudvikling etableret  med det 
mål at etablere en ny bygning på den historiske krogrund. 

Det har vist sig umuligt at etablere af en kommerciel kro/restaurationslignende virksomhed baseret på fondsmidler. 
Krogrundens store kulturelle og historiske betydning for byen og omegn har vist sig ikke at være tilstrækkelig som 
argument for at modtage midler fra fonde, som støtter eksempelvis historiske bygninger m.v.. 

Investering i et nyt mad- og kultursted i Voerså er en blanding af en filantropisk idé om at bringe en ny og moderne 
bade-/landsbykro tilbage i bybilledet og en mere kommerciel tanke om at bruge kroen til at understøtte en række 
eksisterende serviceaktiviteter og virke som dynamo til at udvikle nye jordbrugsproduktionsmetoder i området. 

Forretningsidéen har i princippet stået sin prøve gennem mere end 300 år. En kro i traditionel forstand har dog 
næppe store driftsmæssige perspektiver, men det er vores tanke og forhåbning, at vi gennem et nyt koncept kan 
gentænke kroen dels som funktionssted for byen, dels som et attraktivt besøgssted for tilrejsende, som ønsker god 
lokal mad, eller for andre, som har behov for en moderne restauration til familiefester o.lign. eller et kursussted 
med tilbud om aktiviteter med tilknytning til skoven, åen og havet. 

Det er på den baggrund, at Voerså Byudvikling nu igangsætter tegningen af anparter til et nyt madhus. Her har vi 
brug for din hjælp. Vi søger investorer, men vi søger i ligeså høj grad ambassadører, der vil hjælpe med at udbrede 
kendskabet til Voerså Mad– og Kulturhus Aps. 

Billede: Første fase af udviklingen af krogrunden har omfa et etablering af scene og trappeanlæg ved åen. Anlægget anven-
des i dag ved arrangementer i forbindelse med bl.a. Sankt Hans. 
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Ambitionen er at rejse 3,5 mio. kroner til at etablere en ny bygning. Dog er vurderingen, at et indsamlet be-
løb på 2 mio. kroner også vil kunne løfte et bæredygtigt byggeri.  Der vil kun blive bygget for det beløb, som 
er til rådighed gennem kapitalrejsningen. 

Den hjemlige turistbranche er disse år i betydelig vækst, og det er vores tro, at etableringen af et tidssva-
rende spisehus på den gamle krogrund i Voerså med sin placering ved å og kyst sammen med de nye tiltag, 
der sker/er sket på Å-Caféen - nu ”River-side” - i fællesskab vil kunne skabe et aktiv for byen og være en 
attraktion for et bredt publikum af udefrakommende gæster. 

 

Voerså Kro - Historien  
 

Voerså kro - nedbrændte i august 2006 e er i over 300 år at have fungeret som en central del af byens 
iden tet og som en af de få ins tu oner, der i år er var årsagen l, at mange folk udefra gæstede og 
”opdagede” byen. 

Overfartsstedet ved Voer Ås udmun-
ding, hvor landevejen langs kysten 
mellem Hals og Sæby skal krydse åen, 
har gennem århundreder været et 
trafikalt knudepunkt. Åen har været 
besejlet af skuder, senere også plan-
lagt anløbet af dampskibe. Langs lan-
devejen har der været almindelig tra-
fik og siden 1700-tallet militær trafik 
mellem Skansen i Hals og Citadellet i 
Fladstrand (Frederikshavn). Kroen 
blev anlagt umiddelbart ved landeve-
jens overfartssted ved Voer Å. Kroen 
hævdes at være mere end 300 år 
gammel, og kroen har sandsynligvis 

fået sine kongelige privilegier i 1700-tallets begyndelse. Med de kongelige privilegier har kroen siden haft 
stor betydning for Voerså by. Kroen var i 1900-tallets første halvdel et velbesøgt udflugtsmål og feriemål. 
Kroen blev udbygget med plads til 60 overnattende gæster, og Voerså oplevede en stigende turisme, der 
førte til opførelse af badehuse, stier til strand og skov, bådudlejning mv.   

Kroen har dog haft langt videre betydning for lokalsamfundet end blot at servicere de vejfarende. Voerså 
Kro var gennem 1900-tallet hele områdets samlingssted. Det var her, man holdt de store selskaber. Det var 
her, man mødtes til politiske debatter, valg og afholdt sognerådsmøder. Og så har kroen selvfølgelig også 
været byens folkelige centrum og forsamlingssted, både til hverdag og fest, enten i den gamle krostue eller i 
løbet af 1960´erne til weekendens bal for egnens unge. I 1980’erne indrettedes kroens gamle stald til værts-
hus for det yngre publikum, mens den gamle kro stadig også rummede de traditionelle selskaber og favnede 
over flere generationer af byens borgere. I 1970’erne kunne kroen bespise 500 gæster. Også i 1980´erne 
udvidedes kroen med opførelse af ferielejligheder. Voerså Kro har således en lang historie, udsprunget af et 
naturgivent samlingspunkt, hvor landeveje krydser åen og møde vandvejen. Kroen har formået at udvikle 
sig fra kongelig privilegeret kro til turistmål og hele egnens samlingssted på tværs af generationer.   

 

Voerså Kro nedbrændte i august 2006, hvor den gamle kro gik helt tabt, og det historiske kulturmiljø i ker-
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nen af Voerså, mistede en af de mest betydningsfulde brikker. Da kroen ikke blev genopbygget, e erlod bran-
den en stor tom plads midt mellem byens andre gamle bygninger. Men ikke kun fysisk e erlod kroen et tom-
rum i Voerså. Pladsen, hvor landevejen krydser åen, har gennem århundreder været Voerså-egnens naturlige 
samlingspunkt. Det var her de lokale mødtes l både hverdag og fest. Det var her, Voerså mødte omverdenen 
både som kongelig privilegeret kro og som turisthotel og udflugtsmål. Voerså har al d ha  kroen, og havde der-
for ikke andre naturlige samlingssteder eller spisesteder, der kunne udfylde dens plads e er branden. 

 
Efter branden. 
 
I 2009 blev foreningen Voerså Byudvikling blev dannet med det formål at etablere en ny bygning på krogrun-
den. Foreningen købte krogrunden.  I første omgang for lånte midler, men da størstedelen af indtægterne i de 
første år gik til renter, bevilgede Frederikshavn Kommune i 2012 et 10 års rente- og afdragsfrit lån på ca. 1 mio. 
kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Scene og trappeanlæg i ”vinterdragt”. Anlægget er også med l at pynte i by-billedet, men for at lø e ak -
viteter ind på arealet kræves i vinterhalvåret bygninger, som kan rumme gæster på de kolde og mørke dage. 

 

Lånet er i forbindelse med nærværende proces blevet yderligere forlænget med 10 års rente- og afdragsfrihed 
startende fra juli 2017. Here er forventes lånet at kunne afdrages—fortsat rentefrit—over 20 år. Dvs. ca. 
50.000 kr. årligt i afdrag, hvilket vurderes at være en overkommelig udgi , når projektet er kommet op at køre.  

Arbejdet med at udvikle grunden blev påbegyndt med oprydning på grunden og gennem private dona oner og 
fondsmidler blev der i 2013-2014 etableret en toiletbygning og en stort siddeanlæg med scene langs åen.  
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Anden fase i projektet har været at etablere en ny bygning på den gamle krogrund. Bestyrelsen har undersøgt og 
afprøvet mulighederne for at finansiere forskellige typer af bygninger på krogrunden – fra et multihus til en ren 
kommerciel kro baseret på låneoptag på almindelige markedsvilkår. Det har dog trods adskillige forsøg ikke vist sig 
muligt at opnå fuld fondsstøtte til nogen af disse projekter.  

Senest har vi med støtte fra RealDania fået udarbejdet en analyse af markedsgrundlaget og behovet for etablering 
af en ny kro/restauration på grunden. Analysen viste, at markedspotentialet er betydeligt indenfor en række bru-
gergrupper, der både omfatter lokale og tilrejsende. Analyserne viste imidlertid også, at der er stor konkurrence på 
markedet for små restaurationer. Skal der etableres en ny, konkurrencedygtig kro på krogrunden, skal den op i me-
get stor skala for at opnå stordriftsfordele, men hvis kroen etableres med lån optaget på almindelige vilkår, vil der 
være behov for en stor årlig omsætning, og den vil formentligt ikke være bæredygtig, såfremt der skal forrentes og 
afdrages på et bank- eller kreditforeningslån. Analyserne viste imidlertid også, måske ikke overraskende, at etable-
ring af en bygning uden gæld eller med meget lidt gæld ville give meget begrænsede omsætningsmæssige fordrin-
ger. 

Sideløbende med dette arbejde har Voersaa Byudvikling modtaget generøse gaver fra et par af byens borgere, som 
bevirker, at vi har et startbeløb på 400.000 kroner til at etablere nye bygninger på grunden for.  

Mul hus projektet som 
blev udviklet og præsente-
ret i 2010 som et non-
kommercielt borgerhus 
projekt. Projektet blev søgt 
finansieret med fondsmid-
ler, men lykkedes ikke med 
at opnå finansiering. 

Mange af projek ankerne 
vil dog kunne indtænkes i 
et mere kommercielt base-
ret byggeri.  

I 2012 blev et andet rent 
borgerhusprojekt præsente-
ret, men i en billigere pris-
klasse end det dligere mul-

husprojekt. Projektet var 
baseret på muligt indkøb af 
billige pavilioner. Projektet 
lykkedes ikke med at erhver-
ve de brugte pavilloner l 
ønskede pris og må e der-
for frafaldes. 
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Beløbet vil kunne række til etableringen af eksempelvis en fin pavillon og et par toiletter, som ville kunne benyttes 
af lokale og gæster.  

I erkendelse af, at der vil være drifts- og vedligeholdsudgifter til sådanne bygninger og til omliggende arealer, samt 
at der generelt er vigende tilslutning til frivillig arbejdskraft, har det været opfattelsen hos bestyrelsen for Voersaa 
Byudvikling, at en fremadrettet sikring af bygninger på krogrunden kræver et indtægtsgrundlag, som kan finansiere 
minimum drifts- og vedligehold af disse. På baggrund heraf har Voerså Byudviklings generalforsamling 2016 beslut-
tet ” at vi igangsætter en indsamling af midler til at etablere en første etape af byggeri”.  

Som nævnt har Voerså Byudvikling allerede modtaget gaver for 350.000 kr. og har i dag 400.000 kr. at starte op på. 
Pengene til et byggeri vil enten kunne indsamles som en ren donation eller vi kan etablere et anpartsselskab, hvor 
man tegner sig for anparter i et kommende byggeri på krogrunden. 

 

 
Hvorfor et anpartsselskab? 
Dannelsen af et anpartsselskab, som ramme for at rejse midler l etablering af en ny bygning på krogrunden, har 
flere sigter: 

 Det første er, at et Anpartsselskab (Aps.) sikrer en fast ramme for en organiseringen af ejerskabet af anlæg-
get 

 Et bredt ejerskab af ”kroen/restaura onen” giver bedre lokal forankring og en bredere kreds af brugere og 
ambassadører for anlægget, hvilket begge vurderes at kunne medvirke posi vt l at understø e forretnings-
grundlaget for byggeriet. 

 Et ejerskab med lokale ”rødder” sikrer mod frem dige lsvarende situa oner, hvor lfældige hændelser og 
private ejerskaber kan medvirke l at prioritere privat-økonomiske interesser overfor lokale servicefunk o-
ner. 

 

Overvejelser om investering – skal – skal ikke! 
 

Der findes ingen genvej l rigdom, der findes ingen garan  for gevinst og der findes ingen risikofrie investeringer. 

En investering i Voerså Mad– og Kulturhus er en investering, der kan være forbundet med risici, idet der investeres i 
en ukendt frem d. Ganske som investeringer i ak er og anparter generelt. 

Fremtiden er i dette informationsmateriale beskrevet, sådan som bestyrelsen for Voerså Byudvikling forventer, at 
udviklingen i turistmarkedet og de lokale behov for service-funktioner kommer til at se ud. Vi har ingen mulighed 
for at fremlægge konkrete regnskaber, som kan give sikkerhed i investeringerne, og har valgt ikke at forsøge opstille 
konkrete driftsbudgetter, da vi ikke mener at kunne gøre dette uden en lang række antagelser, der alle vil kunne 
diskuteres. 
 
Det er bestyrelsens helt overordnede vurdering, at en restaura onsvirksomhed på den gamle krogrund med re e 
forpagtere og med et fælles engagement blandt anpartshavere på produkt- og konceptudvikling kan skalere virk-
somheden l at opnå de ønskede mål. 
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Forhold, der taler for investering i Voerså Mad- og Kulturhus Aps. 
  
 Med sin placering nær å, skov og hav har selskabet et betydeligt potentiale for at tiltrække kunder i et stadig 

stigende turistmarked. Kyst– og naturturismen er senest i februar 2017 blevet udråbt til det vigtigste tu-
ristområde i Danmark, og væksten i turismen i Nordjylland i særdeleshed har det seneste års tid udvist 
betydelig vækst og omsatte således over 11 mia. kroner i 2016. Vi har den rette placering. 

 Positiv effekt på det lokale boligmarked. Etablering af et servicecenter med mulighed for helårsbaseret bespis-
ning, take-away, basal dagligvarehandel, pakkeind-/udlevering, medicinudlevering mv. vil have en betyde-
ligt positiv effekt for boligmarkedet i området både for ejerboliger/sommerhuse og for udlejningsboliger. 
Det gælder både boligpriser og liggetider. 

 Etablering af en restauration med mulighed for take-away vil være et aktiv for den pendlende del af lokalbe-
folkningen, som udgør en stigende del af befolkningsgrundlaget. 

 Der bliver mulighed for deltagelse i den årlige generalforsamling, som vil blive områdets bedste og det årlige 
arrangement, hvor lokale og hjemmeføddinge i eksil andre steder i ind- og udland får mulighed for at mø-
des. 

 Der bliver mulighed for lokale arbejdspladser for såvel lokale unge som voksne. 
 Kroen kan/skal fungere som udstillingsvindue og dynamo for lokale producenter af råvarer, kunst mv. 
 Man får alligevel heller ikke en ”disse ” i rente ved at have pengene stående i banken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhold der kan tale imod en investering i Voerså Mad–  
                     og Kulturhus Aps. 
 Kro- og restaurationsbranchen i Danmark er meget konkurrencepræget, og avanceniveauet vil i særdeleshed 

afhænge af forpagterens evner og dennes og ejerkredsens evne til at promovere og udvikle konceptet og 
anlægget. Selskabet er en iværksættervirksomhed, der i en årrække vil være at betragte som værende i 
udviklingsfasen. 

 Der kan ikke forventes væsentlige kursstigninger i anparter Voerså Mad– og Kulturhus Aps. indenfor de kom-
mende år, medmindre omsætningen og forpagtningsaftaler udviser uventede høje indtægter. 

 Anparter i Voerså Mad– og Kulturhus er ikke direkte omsættelige. 
 Lån på kr. 1. mio. kroner fra Frederikshavn Kommune skal fra 2027 og 20 år frem afdrages rentefrit.  

 

 



 9 

Spørgsmål og svar 
I det seneste års undersøgelser og diskussioner om etablering af en ny bygning på krogrunden i Voerså og de se-
neste måneders forberedelser af starten på en anpartstegning l etablering af en ny bygning på grunden har vi 
stødt på en række spørgsmål fra borgere i området. Vi har i nedenstående sammenfa et de hyppigste spørgsmål 
og lhørende svar. På godt dansk betegnet en FAQ-liste (Frequent Answers and Ques ons).  

 

Principskitse over en bygning på den gamle krogrund. Skitsen viser tænkte funk oner—men ikke nødvendigvis udformning—
i en frem dig bygning. Ambi onen med anpartstegningen er at kunne etablere basisbygningen angivet med sort fed streg. 
Men skulle det vise sig at midlerne bliver større kan projektet udbygges med nogle af de skitserede faciliteter i fase 2 (gul), 
som tænkes med fra start. Tilsvarende kan projektet tænkes lidt mindre (grønne arealer) såfremt midlerne ikke bliver helt 
som ønsket. 

 

SPM1: Hvad skal der etableres på grunden? Hvad samler vi ind l? 

SVAR1: Indsamlingen nu går til etableringen af et basis-projekt på c. 350 m2 til c. 3,5-4,0 mio. kr. Med køkken, 
kølerum, restaurationsstue, toiletter, garderobe og evt. en ”markedsplads”, hvor lokale råvareproducenter kan 
sælge deres varer, og der evt. kan suppleres med basis-dagligvarer. Byggeriet skal være tidssvarende og energi-
rigtigt Energi 0/0+ bl.a. med henblik på at minimere fremtidige drifts-omkostninger og også derigennem sandsyn-
liggøre et økonomisk og energimæssigt bæredygtigt projekt. 
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Projektet er indtænkt som en basisbygning for et større projekt med værelser, mødefaciliteter mv., som i det om-
fang, økonomien tillader det, kan udbygges over tid (se principskitse på forrige side). Bliver der i forbindelse med 
anpartstegningen mulighed for at opnå beløb ud over de 3,5 mio. kroner, vil projektet udvides tilsvarende. Projek-
tet skal være økonomisk selvkørende, og der bygges derfor kun for det beløb, der tegnes anparter for. 

 

SPM2: Hvordan  stø er jeg projektet? 

Svar2: Den ny bygning på krogrunden etableres gennem et oprettelsen af et anpartsselskab (Aps.).  Af hensyn til de 
administrative krav til papirerne i forbindelse med anpartstegning skal dog minimum tegnes 1 styk anpart af kr. 
2000. Anpartstegning sker gennem udfyldelse af tegningserklæring (se bilag) og indbetaling af det beløb, for hvilket 
der ønskes tegnet anparter, på reg. 9070 , konto 162 79 39570 i  Sparekassen Vendsyssel.  
  

Der er alternativt mulighed for at donere et beløb—en gave—til Byudviklingen. Ved at  donere hele eller dele af 
anpartsbeløbet til ”Voerså Byudvikling”, vil denne efterfølgende stå som anpartshaver for anparter svarende til de 
samlede donerede beløb. Dette sker på samme konto som ovenstående eller ved indbetaling på MobilPay22530. 

 

Foto som illustrerer nuværende og kommende forretning, som kan kobles sammen med et madhus f.eks. kirsebær , fod-
boldgolf, kødkvæg, kanoer 
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SPM3: Hvad hvis jeg allerede er stø emedlem i Voerså Byudvikling? 

Svar3: Alle stø emedlemskaber l Voersaa Byudvikling anses som dona oner l projektet og har ingen indflydelse 
på dine muligheder for at tegne andele.  

 

SPM4: Hvorfor skulle jeg overhovedet bruge penge på at få bygget noget på krogrunden? 

Svar4: Etablering af en ny bygning på krogrunden med restaura onsfunk on på helårsbasis skal: 

 Give liv i byen 
 Bidrage l at sæ e byen på landkortet igen 
  Øge huspriser og udlejningsmuligheder i byen og oplandet gennem tilvejebringelse af en række servicefacili-

teter på helårsbasis 
  Året ”fedeste” generalforsamling, hvor anpartshavere med nuværende og tidligere tilknytning til egnen har 

mulighed for at mødes og høre om året driftsresultater – evt. suppleret med lokale nyheder, som aldrig har 
ramt landspressen 

  En gennemført forundersøgelse fra eksterne konsulenter har vist, at en gældfrit finansieret bygning kun for-
drer en begrænset årlig omsætning for at blive økonomisk bæredygtig. Turistbranchen er i disse år i en sær-
deles positiv udvikling, og der er klart potentiale i at koble sig på dele af denne. 

 

SPM5: Risikerer vi ikke at konkurrere med ak viteterne og planerne for Å-caféen, nu Riverside? 

Svar5: Det er bestyrelsens opfattelse, at med den rette tilrettelæggelse af aktiviteterne på krogrunden og gennem 
samarbejde med Å-Caféen, så vil projektet gennem fokus på andre kundesegmenter og med supplerende/andre 
tilbud end hos Å-Caféen give en positiv synergi-effekt ved samspillet mellem de to anlæg. Der vil også med det 
samlede anlæg være mulighed for at kunne levere en kapacitet, som ingen af de to anlæg vil kunne bære i sig selv. 
Herforuden vil aktiviteter på krogrunden ikke begrænses til højsæsonen, men skal være en helårsfunktion. 

 

SPM6: Er det nødvendigt med noget på krogrunden når vi nu har fået et hus på Ny Skovgårdsvej? 

Svar6: Voerså Borgerforening har på vegne af byens foreninger i foråret 2017 overtaget en af de gamle børnehave-
bygninger på Ny Skovgårdsvej ved Stensnæsskolen. Huset på Ny Skovgårdsvej er tænkt som et ikke-kommercielt 
foreningshus. Huset skal danne ramme for byens borgere og foreninger og bidrage til udviklingen af frivillige aktivi-
teter og tilbud i og omkring skolen, idrætsforeningen mv. til gavn for egnens borgere og for børnene i særdeleshed.  

En ny bygning på krogrunden er derimod tænkt som et kommercielt og økonomisk selvbærende projekt. Projektet 
har flere formål. For det første at tilvejebringe byen en række servicetilbud (mad, basisbutik, pakkeind-/udlevering, 
medicin-udlevering mv.) hele året rundt. For det andet at fungere som en dynamo for eksisterende og nye er-
hvervsaktiviteter, hvor man gennem samarbejde kan understøtte hinandens forretning gensidigt. For det tredje at 
øge turismen og bosætningen i området. For det fjerde at skabe arbejdspladser i byen og omegn, både i forbindel-
se med driften af bygningen og ved at skabe grundlag for afsætning af lokalt fremstillede råvarer.  

 

SPM7: Bestyrelsen hvordan sammensæ es denne?  

Svar7: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen  
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SPM8: Hvad sker der med Voerså Byudviklings anparter? 

Svar8: Voerså Byudviklings anparter overgår over tid til en erhvervsdrivende/almennyttig fond, hvis primære for-
mål er: At drive og udvikle bygninger på Voerså Krogrund.  

I det omfang, der bliver økonomisk basis herfor, er fondens øvrige formål at: 1) støtte foreninger og aktiviteter i 
Albæk Sogn, 2) fremme og udvikle naturinteresserne i området, 3) støtte erhvervsfremmende initiativer i området 
- som ikke er modstrid med fondens øvrige formål, 4) støtte uddannelse/studier for børn født og/eller opvokset i 
sognet. 

 

 

Disclaimer/Ansvarsfraskrivelse 
Informa onsmaterialet er ikke udarbejdet som et børsprospekt og opfylder således ikke alle oplysningskrav i Børsprospektbe-
kendtgørelsen. Oplysninger og analyser i de e udbudsmateriale er alene ment som generel informa on for modtageren. Ind-
holdet er ikke et lbud om eller opfordring l at tegne anparter, og de anførte vurderinger og skøn træder ikke i stedet for 
investors udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i udbudsmaterialet anførte 
vurderinger og skøn. Enhver investor opfordres l selv at undersøge alle relevante risici og juridiske forhold, herunder de 
ska emæssige konsekvenser ved køb eller tegning af anparter.  

Før der træffes en beslutning om tegning af anparter i Voerså Mad– og Kulturhus Aps., bør poten elle investorer læse det 
offentliggjorte informa on-materiale grundigt, herunder afsni et “Overvejelser omkring investering i Voerså Mad– og Kultur-
hus Aps.: skal - skal ikke”. Voerså Byudvikling opfordrer investorer l at søge egen rådgivning, forinden en investering gennem-
føres. Voerså Byudvikling og bestyrelsen hæ er således ikke for eventuelle tab opstået som følge af disposi oner foretaget på 
baggrund af informa onsmaterialets vurderinger eller skøn. 

 

Den videre proces 
Der er fastlagt en indsamlingsperiode på 6 måneder med deadline den 15 maj 2018. Når indsamlingsperioden er afsluttet, vil 
der blive afholdt et orienteringsmøde med status for det økonomiske resultat af indsamlingen. Fokus for dette møde vil i sa-
gens natur være af betydning for, hvad resultatet af tegningens slutresultat vil være.  

Såfremt der efter 4-6 måneder er opnået anpartstegninger for over 1½-2 mio. kroner, vil byudviklingsgruppen genoptage dis-
kussionerne med en række fonde med henblik på at søge supplerende midler til arealer med mere borgerservicerettede funk-
tioner som udstillingsrum, markedsplads og ”folke-køkken” samt støtte til at tegne og udvikle projektet. 

 

Yderligere informationer 
Projektet har oprettet en hjemmeside www.voersaakro.dk og facebook-gruppen Voerså Byudviklig h ps://
www.facebook.com/groups/156849347678384/?fref=ts,  hvor man kan holde sig orienteret om projektet og anpartstegnin-
gen, både mere generelt og med login for anpartsejere. 

Hvis man for eksempel ikke har haft mulighed for at være med i afholdte informationsmøder, er der mulighed for at få nær-
mere orientering om projektet fra den siddende bestyrelse for Voerså Byudviklingen, som kan kontaktes på mail  voersaaby-
udvikling@gmail.com, hvor man beder om at blive ringet op eller stiller konkrete spørgsmål. Afhængigt af spørgsmålenes ka-
rakter kan der enten orienteres over telefon, eller der vil blive mulighed for at få en nærmere aftale om møde med Voersaa 
Byudvikling og/eller juridisk rådgiver. 
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Generalforsamlings- beslutninger Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmefler-
hed, medmindre vedtægterne eller selskabsloven foreskriver særlige regler 
herom. 

Tegning af anparter Anpartstegning sker ved indlevering eller fremsendelse af den særlige teg-
ningsblanket l selskabets adresse: Voerså Byudvikling, Ny Skovgårdsvej 5, 
Voerså, 9300 Sæby, eller pr. mail l voersaakro@gmail.com  Senest 21 da-
ge e er indlevering foretages indbetaling af tegningsbeløbet på selskabets 
deponeringskonto i Sparekassen Vendsyssel konto nr. 9070 162 79 39570. 
Registreringen af anpartstegningerne sker i forhold l dspunktet for mod-
tagelsen af tegnings- beløbet. 

Indkaldelse Generalforsamlinger indkaldes med højest 4 ugers og mindst 2 ugers var-
sel. Varsling sker på anpartsselskabets hjemmeside og facebookgruppe, 
eller ved direkte email-varsling på oplyst mailadresse (se nedenstående.) 

Rapportering l anpartshavere Al kommunika on l anpartshavere kan ske udelukkende elektronisk ved e
-mail l den af anpartshaveren angivne mailadresse. Det påhviler anparts-
haver at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske 
adresse. 

Deponeringsvilkår For deponeringskontoen i Sparekassen Vendsyssel gælder følgende depo-
neringsvilkår: Kontoen kan frigives l rådighed for selskabet når i) det er 
konstateret, at det samlede minimum kapitalindskud er opnået (2 mio. kr)
og en s ende generalforsamling har fastlagt den videre proces og ii) kapi-
talejer er registreret som ejer af de tegnede anparter i selskabets ejerbog.  

Tegningsbeløbet lbagebetales l kapitalejeren, såfremt der ikke er opnået 
bindende lsagn og tegning og indbetaling af mindst kr. 2.000.000, senest 
14 dage e er at tegningsperioden er udløbet OG der på ekstraordinært 
indkaldt generalforsamling er beslu et at evt. manglende midler ikke kan 
sikres af anden vej.  

Tildeling af anparter Udbuddet af anparter er lre elagt således, at investorerne som udgangs-
punkt vil modtage fuld ldeling af anparter i forhold l de afgivne tegnings-
ordrer. Tildelingen sker fortløbende e er princippet om ”først- l mølle”.  

 Registrering af anparter   Der udstedes ikke fysiske anpartsbeviser. Anparterne registreres via gyldige teg-
ningsblanke er— dvs. blanke er hvor påtegnede beløb er blevet indbetalt. Origi-
nale tegningsblanke er opbevares fysisk og elektronisk via bank– og revisor.  Regi-
strering  foretages ligeledes i Erhvervsstyrelsens IT-system jf. selskabslovens krav. 

”Markedsplads” E ersom anparter i Voerså Mad– og kulturhus Aps. ikke er registreret på en offent-
lig markedsplads (børs), foreslår byudviklingens bestyrelse, at der ved etablering af 
anpartsselskabet, opre es et særligt købs- og salgskartotek, hvor l alle kan indbe-
re e deres ønsker om køb eller salg. Der foreslås en forkøbsret l den fond som 
ejer Voerså Byudviklings andele. Såfremt en anpartshaver ønsker at a ænde sin 
anpartspost, helt eller delvist, er der mulighed for at meddele de e l selskabets 
ledelse, der oplyser om mulige købsinteresser. Det er here er op l køber og sæl-
ger på egen foranledning at a ale de nærmere vilkår, samt for egen regning at 
gennemføre anpartsoverdragelsen og anmeldelsen heraf l registrering i ejerbo-
gen.  

Omsæ elighed Anparterne er omsætningspapirer. Bemærk dog nedenstående klausul om 
forkøbsret for Voerså Byudvikling/fonden overtager byudviklingens anpar-
ter. 

Stemmeret Hver anpart på nom. kr. 2000 giver én stemme på selskabets generalfor-
samlinger. Der er ingen stemmeretsbegrænsning, ligesom alle anparter har 
samme re gheder. Stemmere en kan udøves i henhold l skri lig fuld-
magt. 


