TRUSTRUP-LYNGBY VARMEVÆRK a.m.b.a.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat
Tidspunkt:

Torsdag den 25. september 2008 kl. 19.30.

Sted:

Kulturhuset Stationen Trustrup.

Deltagere:

18 personer med i alt 21 stemmer.

Referent:

Michael Meldgaard Christensen

1)

Valg af dirigent.
Revisor Jens Aarøe blev foreslået og valgt
Herefter konstaterede Jens Aarøe, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ingen
havde indvendinger herimod.

2)

Beretning for det forløbne regnskabsår
Formand Nina Gregersen fremlagde beretning for det forløbne regnskabsår.
Beretningen blev godkendt.

3)

Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Revisor Jens Aarøe fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Spørgsmål fra salen vedr. erstatningsbeløb. Tidligere driftsleder Bjarne B. Pedersen besvarede spørgsmålet med en ødelagt skabslåge i et bryggers ved en forbruger.

4)

Budget for indeværende år fremlægges.
Revisor Jens Aarøe fremlagde budgettet til orientering.
Der blev især fokuseret på det forøgede varmesalg, samt de stigende brændselspriser.
Revisor fremlagde en prisudvikling på fjernvarmeprisen i selskabet sammenholdt med en
prisindeksering. Kurven viste en stigende varmepris grundet stigende energipriser på
brændsel, men sammenholdt med prisindekseringen var varmen reelt blevet billigere…
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5)

Forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag.

6)

Indkomne forslag fra andelshavere /varmeaftagere.
Ingen indkomne forslag.

7)

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Bo Hansson (modtog gerne genvalg), Brian Steen (modtog gerne genvalg)
og Hans Søren Bonde (modtog gerne genvalg)
Der var ikke andre forslag fra salen så alle blev genvalgt.

8)

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Elgaard Nielsen blev valgt til 1. suppleant og Knud Erik Nielsen som 2. suppleant.

9)

Valg af revisor
Revisor Jens Aarøe blev foreslået og genvalgt.

10) Eventuelt.
Der udspandt sig en snak omkring de 4 aconto rater kontra de 10 rater der tidligere var.
Alle syntes det var vigtigt at mindske udgifter til administrationen ved raterne, men enkelte påpegede at det var et stort beløb der skulle lægges pr. gang set i relation til en folkepension.
Fra salen forespurgt på en energikonsulent. Varmeværket giver iht. fjernvarme vederlagsfri rådgivning dog uden ansvar.
Formand Nina Gregersen takkede Bjarne B. Pedersen for hans store arbejde på varmeværket og ønskede ham alt mulig held og lykke i fremtiden.

Dirigent Jens Aarøe takkede som afslutning forsamlingen for god ro og orden.

Trustrup den 25. september 2008.

Jens Aarøe
dirigent

Michael Meldgaard Christensen
referent

