TRUSTRUPTRUSTRUP-LYNGBY VARMEVÆRK a.m.b.a.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Referat
Tidspunkt:

Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.30.

Sted:

Lyngby forsamlingshus

Deltagere:

20 stemmeberettigede andelshavere fremmødt med i alt 22 stemmer.

Referent:

Michael Meldgaard Christensen

1)

Valg af dirigent.
Kim Larsen forslået og valgt
Herefter konstaterede Kim Larsen, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ingen havde indvendinger herimod.

2)

Beretning for det forløbne regnskabsår
Formand Thomas Larsen fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Der var ingen spørgsmål fra salen.
Beretningen blev godkendt enstemmigt ved håndsoprækning.

3)

Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Revisor René Ferrer Ruiz fremlagde regnskabet.
Regnskab har en blank påtegning fra revisor. Revisor konkluderer at årsregnskab giver et retvisende
billede af andelsselskabets aktiver.
Overskud før overførsel af over/underdækning fra tidligere år er kr. 263.569
Årets akkumulerede resultat er negativt på kr. 72.368 pga. overført underdækning fra tidligere år.
Der var ingen spørgsmål fra salen.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt ved håndsoprækning.

4)

Budget for indeværende år fremlægges.
Revisor René Ferrer Ruiz fremlagde budgettet til orientering.
Der var ingen spørgsmål fra salen.
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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:
Kurt Therkildsen (modtog gerne genvalg).
Severin Traberg (modtog gerne genvalg).
Egon Larsen (modtog ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslår Steffen Tofteberg til den ledige post i bestyrelsen
Der var ikke andre forslag fra salen, så alle blev valgt.

8)

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Kim Mortensen blev valgt til 1. suppleant og Egon Larsen som 2. suppleant.

9)

Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår at fortsætte samarbejdet med Kovsted & Skovgård.
Revisorfirmaet Kovsted & Skovgård blev genvalgt.

10) Eventuelt.
Opklarende spørgsmål fra salen nye afgifter på brændsel.
Driftsleder redegjort for den nye forsyningssikkerhedsafgift, der allerede fra 2014 vil påvirke prisen
på fjernvarme.

Formanden takkede som afslutning forsamlingen for god ro og orden.

Trustrup den 20. september 2013

Kim Larsen
dirigent

Michael Meldgaard Christensen
referent

