Referat
Af generalforsamling Mandag den 06.11.2017 kl. 19.30 i Løgstrup hallen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af evt. investeringsplaner for kommende år
6. Indkomne forslag fra andelshavere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
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Ad.1. Valg af dirigent
Oluf Nørgaard valgt som dirigent.
Dirigent konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. Vedtægterne.
Ad.2. Beretning for det forløbne regnskabsår
Dan Sauer Nielsen aflagde beretning for det forløbne regnskabsår. (se bilag 1)
Spørgsmål: Apple – Er der noget der har ændret sig siden man snakker om udnyttelsen af apple
varmen igen?
Svar: Afgiftsystemet gør at det ikke er attraktivt lige pt. Alt afhænger af hvad politikerne vedtager.
Spørgsmål: Solpanelerne – er de dækket af en stormskadeforsikring?
Svar: De er dækket ind ved alle former for skader gennem vores forsikringer.
Monteres med stålpløkker for ikke at flyve væk.
Beretning godkendt.
Ad.3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
Poul Jørgensen afholdte en lille mindetale for Tonny Mackenhauer.
Der blev holdt 1 minuts stilhed for Tonny.
Bjarne Vestdam fremlagde årsregnskab.
Spørgsmål: Afskrivning og forrentnings punktet?
Svar: forpligtigelse til at levere 500 mwh om året, dem skal vi købe gennem vores forbrugere eller
ude i byen.
Regnskab godkendt.
Ad.4 Budget for indeværende driftsår fremlægges
Bjarne Vestdam fremlagde budget.
Spørgsmål: Hvis vi mod forventning skal betale 1,5 million i landsretten. Bliver det taget ud af
næste års regnskab?
Svar: Det har vi endnu ikke taget stilling til. Muligvis vælges der at afskrive på det.
Budget godkendt.
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Ad.5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlægges af evt. Investeringsplaner for kommende år.
Ingen investeringsplaner som sådan.
Vi kigger på mange fremtidige løsninger. Vi venter på det nye energiforlig.

Ad.6. Indkomne forslag fra andelshavere
Der er ikke modtaget nogen forslag.

Ad.7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dan Sauer Nielsen villig til genvalg - Valgt
Ole Mougaard villig til genvalg - Valgt
Tonny Mackenhauer er tidligere på året desværre afgået ved døden, og vi mangler derved 1
bestyrelsesmedlem. 1. suppleant Torben Nielsen foreslåes som bestyrelsesmedlem. - Valgt

Ad.8. Valg af suppeanter til bestyrelsen
Valg af 2 bestyrelses suppleanter. Roeland Kolk er 2. suppleant, han er iIkke villig til genvalg.
1. suppleant : Kaj Østergaard - Godkendt
2 suppleant : Rene Knudsen – Godkendt

Ad.9. Valg af revisor
BDO anbefales til at forsætte som værkets revisor. Godkendt
Ad.10. Eventuelt
Hvem der er på valg og hvem er villig til genvalg, skrives ind i indkaldelsen tll næste
Generalforsamling.
Dan Sauer Nielsen takked alle fremmødte – mødet sluttede 21.30.
Deltagere: 39 forbrugere + jens og bjarne

Underskrevet af:
Dirigent: Oluf Nørgaard

Referant: Kathrine Pedersen
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