Referat fra generalforsamling mandag den 11. april 2016.
Til stede var driftslederen, bestyrelsen og ca. 30 fremmødte forbrugere.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne driftsår.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget indeværende regnskabsår.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad. 1:

Mogens Vinther blev valgt til dirigent.

Ad. 2:

Årsberetning blev aflagt af formand Henrik Holst. (vedhæftet som bilag).
Der var et spørgsmål til de nye målere om de kan aflæses som i dag. Det kan de.
Naturgas målere har ikke noget med vores målerskifte at gøre. Hævning af temperaturen på overskudsvarmen fra DTE sker det ved hjælp af varmepumper. Det
kunne være en løsning p.t. indsamles data for mulige løsninger. Ros fra en forbruger
til værket på alle områder herunder gode råd fra Richard B.
Beretningen blev godkendt.

Ad. 3:

Revisor Lone Hansen gennemgik regnskabet for 2015.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4:

Revisor Lone Hansen fremlagde og gennemgik budget for 2016.
Budgettet taget til efterretning.

Ad. 5:

Ingen forslag.

Ad. 6:

Ingen forslag.

Ad. 7:

Der var genvalg af Mathias Olesen og Vagn Sørensen.

Ad. 8:

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

Ad. 9:

Deloitte blev genvalgt som revisionsselskab.

Ad. 10:

Der var spørgsmål til:

-

-

Effekbidragsstørrelsen i forhold til en afkøling på ca. 23 gr. Med målingen over 24
timer er det en god målemetode. Ingen fordelingsnøgler er 100% fair.
Energitilsynet er enig i målemetoden.
Ledningsnettet alderen og udskiftningen. Gennemsnitsalderen er 24 år. I Ribe by
er alderen på ledningsnettet fint. På Nørremarken er der et udskiftningsbehov i
de kommende år. Det er analyseret og udskiftningen sker der hvor det har størst
effekt.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til afholdelse 12. maj 2016 kl. 17.00.

