TRUSTRUP-LYNGBY VARMEVÆRK a.m.b.a.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat
Tidspunkt:

Torsdag den 30. september 2010 kl. 19.30.

Sted:

Kulturhuset Stationen, Trustrup

Deltagere:

21 stemmeberettigede forbrugere fremmødt med i alt 25 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
Næstformand Hans Søren Bonde fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Beretningen blev godkendt enstemmigt ved håndsoprækning.

3)

Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Revisor Jens Aarøe fremlagde regnskabet.
Regnskab har en blank påtegning fra revisor.
Spørgsmål fra salen vedr. akkumuleret underskud, og frygt for pludseligt store varmeudgifter såfremt underskud fortsat vokser. Revisor fortalt om hvile-i-sig-selv princippet, og at bestyrelsen har
hævet prisen i år således at underskud mindskes til næste år og formodes at være væk inden for 2
år.
Spørgsmål vedr. minus på kassekredit. Revisor underrettet om at saldo på konto er opgjort pr. 30.
juni 2010 hvor selskabet har lagt mange penge ud for forbrugerne pga. den hårde vinter, og at dette
tilgodehavende opkræves sammen med årsopgørelsen. Desuden vil selskabets underskud også påvirke saldoen på kassekreditten.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt ved håndsoprækning.
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-24)

Budget for indeværende år fremlægges.
Revisor Jens Aarøe fremlagde budgettet til orientering.
Der var ingen spørgsmål til budgettet fra salen.

5)

Forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag.

6)

Indkomne forslag fra andelshavere /varmeaftagere.
Ingen indkomne forslag.

7)

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var:
Hans Søren Bonde (modtog gerne genvalg).
Bo Hansson (modtog gerne genvalg).
Brian Steen (modtog ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslår Thomas Larsen til den ledige post i bestyrelsen
Der var ikke andre forslag fra salen, så alle blev valgt.

8)

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Elgaard Nielsen blev valgt til 1. suppleant og Egon Larsen som 2. suppleant.

9)

Valg af revisor
Revisor Jens Aarøe blev foreslået af bestyrelsen og genvalgt.

10) Eventuelt.
Opklarende spørgsmål fra salen ang. kontrakter på flis, og om det vil være en fordel med langtidskontrakter? Spørgsmål besvaret af driftsleder med at vi i dag har kontrakter på et år, og at flerårige
kontrakter ikke p.t. anses for værende interessante. Prisen på flis til TLV ligger lige på landsgennemsnittet.
Opklarende spørgsmål fra salen ang. tilslutningsafgift. Driftsleder besvaret spørgsmålet ved at oplyse prisen på en standard tilslutning.

Næstformanden takkede som afslutning forsamlingen for god ro og orden.
Trustrup den 30. september 2010.

Jens Aarøe
dirigent

Michael Meldgaard Christensen
referent

