Ordinær generalforsamling afholdt
onsdag den 14. april 2010 kl. 19.30.
på Bogense Hotel
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af de reviderede
Årsrapporter med afdelingsregnskaber
fremlægges til godkendelse.
4. Budgetterne for indeværende driftsår
fremlægges til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er følgende: Jens Jørgen Clausen
Poul Rasmussen
Jørgen Balling (genopstiller ikke)
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
På valg er: K. E. Petterson
9. Valg af revisor
På valg er: Henning Jensen
10. Eventuelt.

Referat fra ordinær generalforsamling
onsdag, den 14. april 2010
1. Valg af dirigent
Formand Poul Rasmussen bød velkommen og foreslog Niels Nissen som dirigent.
Denne valgtes uden modkandidat og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
dermed beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.
Efter forelæggelsen var der mulighed for spørgsmål fra de fremmødte :
Der blev på forespørgsel forklaret, at det nye flisanlæg ikke skal brænde husholdningsaffald.
Vedr. problemer med at afkøle fjernvarmevandet tilstrækkeligt ved lav indgangstemperatur, svarede Peter
Lind, at de nye målere tog højde for dette ved at registrere den tilførte energi med den aftagne.
En bruger påpegede, at en lavere varmepris, som bestyrelsen har lagt op til, ikke ville fremme de besparelser,
fjernvarmen var pålagt, idet investeringen i energibesparende foranstaltninger ville få en længere
tilbagebetalingstid. Hertil svarede formanden, at alle jo skulle være med til at betale de faste udgifter også
brændeovnsbrugerne, som desuden var årsag til en del luftforurening, og at vi stadig arbejder på modellen.
Det nye flisanlæg forventes at kunne igangsættes med udgangen af november, hvis alt går som planlagt.
I forbindelse med beretningens afsnit om vandværket blev det oplyst, at vandtabet i 2009 var 4%.
Herefter blev hele beretningen enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapporter
Statsaut. revisor Henning Jensen gennemgik årsrapporterne for såvel varme som vand.
Varme: Selskabet kom ud af 2009 med et overskud på kr. 1.637.038
Vand: Et overskud på kr. 174.444.
Regnskabstallene blev herefter godkendte.
4. Fremlæggelse af budget for 2010
Poul Rasmussen gennemgik bestyrelsens forslag til budgetter for 2010.
Budgetterne blev godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag.
6. Forslag fra andelshaverne.
Der var ingen forslag.
7. Valg til bestyrelsen
Poul Rasmussen og Jens Jørgen Clausen blev genvalgt uden modkandidater.
Som erstatning for Jørgen Balling, der ikke ønskede genvalg, valgtes uden modkandidat, Lars Wassmann
som nyt medlem til bestyrelsen.
8. Valg af suppleant
Knud Erik Petterson blev genvalgt som suppleant.
9. Valg af revisor
Statsaut. revisor Henning Jensen, Deloitte, blev genvalgt.
10. Eventuelt
En bruger med tilknytning til højskolen i Harritslev, som var interesseret i tilslutning til fjernvarmen rejste
spørgsmålet om Naturgas Fyns ageren i denne forbindelse.
Hertil blev svaret, at som tingene var i øjeblikket måtte man påregne en erstatning til NF på omkring kr.
33.000 pr. ejendom, såfremt man gik ind med fjernvarme i dette område, der var udlagt til naturgas. Gasvarmeprisudvalget arbejder med problemet og vi afventer en afgørelse fra Assens.
En bruger takkede bestyrelse og medarbejdere for et godt arbejde i 2009, hvilket alle kunne tilslutte sig.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav formanden ordet for en afsluttende bemærkning.
Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede forsyningsselskabets
ansatte for en kæmpe indsats i årets løb på såvel værket som i forhold til forbrugerne. Formanden takkede
samtidig bestyrelseskollegerne for at godt samarbejde.
________________________
Niels Nissen

dirigent

