Referat fra generalforsamling i Ribe Fjernvarme mandag den 31. august 2020.
Til stede var driftslederen, bestyrelsen og i alt 17 fremmødte forbrugere der repræsenterede 15
stemmer. Derudover deltog dirigent Rasmus Kyhn Rasmussen og revisor Frank Lau.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne driftsår.
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere/ikke andelshavere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad. 1:

Rasmus Kyhn Rasmussen blev valgt til dirigent.

Ad. 2:

Årsberetning blev aflagt af formand Henrik Holst. (vedhæftet som bilag).
Der blev spurgt til: Renovering af ledningsnettet og ledningstab herunder om det er
mulig at sænke temperaturen på vandet yderligere. Med det nye datahjemtagningssystem er det muligt at følge temperaturen mere konkret, men der er en grænse for
sænkning af temperaturen. Akkumuleringstankene hvor lang tid kan der leveres
varme ved fuld kapacitet. Om vinteren: 8 – 24 timer om sommeren ½ - 1 ½ døgn. Det
gl. fjernvarmeværk i byen hvad bruges det til. Som spidslast- og vekselanlæg.
Årsberetningen blev taget til efterretning.

Ad. 3:

Revisor Frank Lau gennemgik regnskabet for 2018.
Der blev spurgt til: Personaleomkostninger et beløb på ca. 1 mill. kr. om det dækkede
alle. Det gør det ikke idet personaleomkostninger er fordelt på de enkelte
produktionsgrene.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. 4:

Revisor Frank Lau fremlagde og gennemgik budget for 2020.
Budgettet taget til efterretning.

Ad. 5:

Ingen forslag

Ad. 6:

Ingen forslag.

Ad. 7:

Der var genvalg af Mathias Olesen og nyvalgt blev Rikke Rohrsted.

Ad. 8:

Der var genvalg til Claus Tonnesen som 1. suppleant og af Jens Ebsen som 2.
suppleant.

Ad. 9:

BDO Statsautoriseret Revisionsselskab, Vejle v/Senior Partner Frank Lau blev
genvalgt som revisionsselskab.

Ad. 10:

Der var følgende spørgsmål/kommentarer. Tidligere bundet af biogas som det
dyreste brændsel og nu. Merprisen var ca. 5 mill. kr. og biogassens bortfald er med til
at opveje bortfaldet af grundbeløbet. Afgifter på overskudsvarme og muligheder. P.t.
er DTE ikke indstillet på at indgå en min. 10-årig bindende aftale. Der er tale om en
ret stor investering. Det kan måske senere komme på tale set i lyset af bæredygtigheden i en sådan aftale. Der er en 4-5 huse ved Obbekærparken som ønsker
fjernvarme – kommer det. Projektet er igangsat og der regnes på økonomien. Vagn
Sørensen rettede en tak til alle for samarbejdet og 13 gode år i bestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til afholdelse 2. november 2020 kl. 17,00.
Julefrokost planlægges afholdt 11. december 2020.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Henrik Holst som formand og
Mathias Olesen som næstformand.
Referent:

Vagn Sørensen

Dirigent:

