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Referat fra Generalforsamling den 10-08-2020
Tilstede fra Fjernvarmeværket og Forsyningsselskabet var Leif
Svenningsen, Flemming Uldall, John Uth, Pernille Kaastrup,
Irisanda Mehmedbasic Linnau, Nikolaj Haulrik, John Fagerli,
Michael Braun, Gitte Meier Østergaard og Thomas Hansen
1. Valg af dirigent
Leif Svenningsen byder velkommen og herefter vælges Flemming
Adamsen til dirigent.
Flemming Adamsen takker og indleder generalforsamlingen med
at konstatere denne for lovlig indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.
2. Aflæggelse af beretning
Her forklarer Leif Svenningsen omkring ændringen af
regnskabsåret samt den regnefejl på 30 mill. ved Ørsted som gør at
varmeprisen vil stige.
Årets nøgletal, renoveringsprojekter, brud og antal nye tilslutninger
gennemgås. Desuden forklarer Leif Svenningsen i detaljer omkring
følgende: Ledningstab, status på GDPR tiltag, personaleændringer,
og status på samarbejdet med Kamstrup.
Til formandens beretning er der følgende spørgsmål og
kommentarer fra salen:
- Kritik og ros i forbindelse med målerproblemer hos en
forbruger.
- Indvarsling af forslag til generalforsamlingen skal ske alt for
tidligt. Kan vi ikke fa det ændret?
- Fjernvarmens hjemmeside er ikke helt på niveau med Vands.
Ovenstående tages til efterretning og bearbejdes af bestyrelsen på
kommende bestyrelsesmøde.
3. Aflæggelse af regnskab
Søren Lykke (revisor) gennemgår det udleverede regnskab
for2019.
Til regnskabet er der følgende spørgsmål og kommentarer fra
salen:
Det påpeges at der måske er en skrivefejl i ledelsesberetningen ved
antal forbrugere i 2018, 6 mdr. Her ser det ud som om, at der er et
fald i antal forbrugere.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

4. Forelæggelse af næste års budget

Søren Lykke (revisor) gennemgår det udleverede eksemplar af
næste års budget.
Herunder nævnes blandt andet kommende prisstigning.
Budgettet godkendes af generalforsamlingen:
5. Behandling af indkomne forslag
Intet.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Leif Svenningsen udtræder af bestyrelse og 1 st suppleanten
Irisanda Mehmedbasic Linnau indtræder i bestyrelsen. Michael
Braun genvælges af generalforsamlingen. Således ser den
fremtidige besty Isessamrrrensætning ud som følger.

Michael Braun (andelshaver)
Irisanda Mehmedbasic Linnau (andelshaver)
John Uth (boligforeningerne)
Flemming Uldall (andelsha ver)
Thomas Hastrup Hansen (andelshaver)
Følgende 2 suppleanter opstiller og vælges af generalforsamlingen:
Nicolaj Haulrik (andelshaver)
Pernille Kaastrup (andelshaver)
Vicky E. Jensen er valgt som suppleant af boligforeningerne.
Herefter er der ønske fra salen om at Irisanda Mehmedbasic
Linnau, Pernille Kaastrup og Nicolaj Haulrik præsenterer sig selv,
hvilket de gør.
7. Valg af revisor
Som revisor vælges Søren Lykke {Deloitte).
8. Eventuelt
Intet.
Michael Braun siger herefter et par ord til Leif og takker for et godt
samarbejde.
Leif Svenningsen afslutter generalforsamlingen og takker også for
godt samarbejde.
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