Referat fra generalforsamling onsdag, den 18. april 2012.
Til stede var driftslederen, driftslederassistenten, konsulent Bjarne Buelund og den samlede bestyrelse.

Dagsorden:
1.
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Valg af dirigent.
Beretning for det forløbne driftsår.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2011 til godkendelse.
Fremlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår.
Forslag fra bestyrelsen.
Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Vagn Sørensen og Mogens Dahl.
Valg af suppleanter til bestyrelsen. Der vælges 2 suppleanter. På valg er Tage Horsbøl og Claus Tonnesen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Ad1:

Mogens Dahl blev valgt til dirigent.

Ad 2:

Årsberetning ved formanden, Henrik Holst. Beretning blev godkendt. (vedhæftet som bilag)
Der var spørgsmål til hvad en el-patron var og om tilslutningen i Tange var % af varmebehov eller i % af
antal husstande. Tilslutningen er i forhold til antal husstande.

Ad3:

Revisor Lone Hansen gennemgik regnskab for 2011.
Der var et spørgsmål til hvorfor energibesparelser optræder som en udgift. Richard B. svarede at vi betaler
forbrugerne for deres gennemførte energiforbedringer som opgøres i enheder. Der var et spørgsmål ang.
solceller om de giver ret til udb. af energibesparelse. R.B. svarede at det gør de ikke i områder med
fjernvarme.
Regnskabet blev godkendt.

Ad4:

Revisor Lone Hansen fremlagde og gennemgik budget for 2011. (vedhæftet som bilag)

Ad5:

Ingen forslag.

Ad6:

Der var indkommet et forslag fra Jesper Poulsen vedr. vedtægternes § 7. Forslaget vedrører frist for forslag
som p.t. skal være bestyrelsen i hænde hv. år 1. marts. Forslaget lagde op til at fristen skulle være senest 14
før ordinær generalforsamling. Henrik H. begrundede hvorfor bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget.
Jesper Poulsen trak herefter sit forlag.

Ad7:

Der var genvalg til Vagn Sørensen og Mogens Dahl.
Bestyrelsen er uændret og består af:
Henrik Holst, Vagn Sørensen, Mogens Dahl, Jens Hunderup og Henrik Frederiksen.

Ad8:

Der var genvalg til: Tage Horsbøl som 1. suppleant og
Claus Tonnesen som 2. suppleant.

Ad9:

Valg af revisor. Deloitte er valgt som revisionsselskab.

Ad10:

Der var spørgsmål til skorstenshøjden på den nye skorsten og hvor stor flisbuffer lageret indrettes med.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Henrik Holst som formand og Vagn Sørensen som
næstformand. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til afholdelse 15. maj 2012 kl. 17,00.

Ref. Vagn Sørensen /19.04.2012

