Genera lforsa mling d. 07'LL'LG kl. 19.30
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

4. Budget for det indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af evt. investerings
planer for kommende år
5. lndkomne forslag fra andelshavere
7, Valg af bestYrelses medlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9.

Valg af revisor

10. Eventuelt

AD.1: Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Oluf Nørgaard.

jf. vedtægterne.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet

AD.2: Beretning for det forløbne regnskabsår.
Dan Sauer Nielsen aflagde beretning for det forløbne regnskabsår. (Vedlagt)

Spørgsmål: Måske er grunden på Møllevang forurenet, hvad stiller vi op med det.
Dvs.
Svar: Grunden skal sælges så vi ikke efterfølgende får problemer med en eventuel forurening.

varmeværket påtager sig ansvaret for en eventuel oprydning'
Spørgsmål: Ønskede yderligere oplysninger om udgifter ved ankesagen for geotermiprojektet.

finder at vi har en
Svar: Bestyrelserne i Skals, Stoholm og Løgstrup ønskede at anke sagen fordi vi
god sag. De yderligere udgifter for hvert værk, kan anslås til ca. 300.000 kr. hvis vi taber sagen i
landsretten.
Der var ikke yderligere spørgsmål hvorefter formandens beretning blev taget

til efterretning.

AD.3 og AD.4: Det reviderede årsregnskab fremlægges
for indeværende drifts år fremlægges.

til godkendelse og budget

for det indeværende drifts år'
Bjarne Vestdam fremlagde regnskab for det forløbende år og budget
2ot6 og budget for perioden L'
Det vil sige regnskab for perioden 1. september 2015 til 31. august
september 2016 til 31' august 2017.
Spørgsmål: Der var enkelte opklarende spørgsmål'
svar: spørgsmålene blev besvaret af Bjarne Vestdam og bestyrelsen
Regnskab godkendt og budget taget

til efterretning'

for
AD.5 Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af evt. investeringsplaner
kommende år.
Der er ikke forslag fra bestyrelse og ingen investeringsplaner.

AD.6 tndkomne forslag fra andelshavere'
Der er ingen forslag'

AD.7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 3 bestYrelsesmedlemmer'
Poul Jørgensen er villig

til genvalg' Valgt'

Tonny Mackenhauer er villig til genvalg' Valgt'
indsats.
Anker Biering Jensen Ønsker ikke genvalg. Mange tak til Anker for hans store
Katrine Pedersen blev foreslået og valgt'

Ad.S Valg af suppleanter

til bestyrelsen'

Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
1 suppleant. Torben Nielsen.

2 suPPleant. Roeland Kolk.

Ad.9 Valg af revisor.
Valg af revisor blev BDO.

Ad.10 Eventuelt.
Spørgsmål: Hvorfor placeredes solcellerne på vest siden af Kølsenvej, de blænder meget når man

kommer kørende mod Kølsen i solskin.
Svar: Placeringen blev valgt efter meget indgående overvejelser, og der kommer et

beplantningsbælte rundt om solcellerne, som forhåbentlig skærmer mod gener.
Spørgsmål : Prod ucerer solcel leanlægget som forventet.
Svar: I september producered es

9I

% af

varmværket forbrug og i oktob er

Q %.

Vi må se hvordan

det går.
Spørgsmål: Kan det betale sig at lave varmepumpen når PSO afgiften falder bort.
Svar: Vi må se på projektet når der er klarhed om forudsætningerne.

Spørgsmål: Hvor meget skal gasprisen stige før varmeprisen skal reguleres.
Svar: gasprisen er for tiden lavere end forventet, men reguleringer skal foretages når det er

nØdvendigt.
Dan Sauer Nielsen takkede de

4l fremmødte for god ro og orden, generalforsamlingen blev

afsluttet ca. kl. 21.30.

Underskrevet af:

Dirigent:oluf Nørgaard.
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Referent:AnkerBieringJensen

&'ø/"*

/tl -/l^/ø

