FJERRITSLEV
FJERNVARME
Fjerritslev Fjernvarme
Referat fra generalforsamling på Fjerritslev Kro d. 28. marts 2019
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
Budget for indeværende driftsår fremlægges til godkendelse
Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Referat:

Ad 1:

Mogens Kjær blev valgt. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig. 28 personer med stemmeret.

Ad 2:

Benny Hegelund aflagde beretning som blev taget til
efterretning og godkendt.
Svar til spørgsmål ang. vindmøller: Fjerritslev Fjernvarme skal
i borgerhøring inden placering bliver godkendt. Fjerritslev
Fjernvarme har fået et godt tilbud fra Vestas med en garanti
på 15 år. Vi regner med en fastrente på 1 %.
Svar til spørgsmål: Vi arbejder på solvarme, vindmøller, el
paneler og varmepumper. I dag er vores længste ledning på
15 km og med et tab på 2 grader. Ifølge vores beregninger
hænger det sammen med udvidelse til Aggersund, Bejstrup
mm hvis alle kommer på, ellers skal der kræves mere i
tilslutning og fastafgift. Der skal ikke laves nye investeringer
for at der kommer flere forbrugere på. Vores elkedel bruges til
backup- derudover kan Energi Danmark bruge den. Pris på
tilslutning ca. 31.000 kr. Flis priser afhænger af ens
beliggenhed i DK- vi har ikke problemer med at få flis. I 2050
må man ikke fyre med flis mere.

Ad 3:

Årsrapporten inkl. nøgletal blev gennemgået af revisor Søren
B. Møller, BRANDT. Regnskabet blev herefter godkendt.
Svar til spørgsmål: Tab på fordringer er højt, da vi har tabsført
meget af det gamle tilgodehavende. Anden gæld høj pga.
fratrådt medarbejder og CO2 kvoter.

Ad 4:

Budgettet blev fremlagt til orientering af revisor.

Ad 5.

Investeringsplan blev gennemgået til orientering.

Ad 6:

Ingen forslag.

Ad 7:

Ingen forslag.

Ad 8:

Benny Hegelund og Henrik Agesen blev begge genvalg

Ad 9:

Finn Christensen (1. suppleant) og Else Pedersen (2.
suppleant) blev begge genvalgt.

Ad 10: BRANDT blev genvalgt som revisor.
Ad 11: Bestyrelsen fik ros for veludført arbejde. Sandagervej bruges
til pumpestation. Der ønskes at det skal stå i avisen hvem der
er på valg. Nye forbrugere kan melde sig ud dag for dag.
Forbrugere fra før 2010 har længere opsigelse (Se vedtægter)

Mogens Kjær, dirigent

