ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016
i Føns Nærvarme a.m.b.a.
torsdag den 7. april 2016, kl. 19.00
i Præstegårdens konfirmandstue, Ronæsbrovej 18
20 husstande var repræsenteret
Referat:
1.

Indledning og Valg af dirigent
Jens Mortensen blev valgt.

2.

Beretning for det forløbne regnskabsår
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Fremlæggelse til godkendelse af den reviderede årsrapport
Årsrapporten blev godkendt med følgende bemærkninger:
Yderligere orientering om økonomi til slidlag
Der blev spurgt ind til hvordan vi kapitalisere energisparebidrag –
Michael redegjorde for hvordan vi har kapitalisere overskuddet og
sat de bidrag til side, som vi skal bruge til vores energisparemål
Porto og gebyrer dækker også over kommunegaranti
Årsopgørelse for 2015 – denne kan tidligst laves når der har været
brugt varme i 1 år – bestyrelsen tager på næste møde stilling til
hvornår denne laves – dette sendes i nyhedsbrev til medlemmerne

4.

Orientering om budget for igangværende regnskabsår
Generalforsamling godkender at bestyrelsen bruge økonomi på en
julefrokost.
Kedeleftersyn er markeret med rødt, fordi der stadig er garanti på
kedlerne.
Generalforsamlingen er positive over for budgettet.
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5.

Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for
det kommende år
Investeringsplanen blev fremlagt og godkendt med følgende
bemærkninger:
Kan der evt. lånes eller lejes en oliekedel hvis der er behov? Det er med i
bestyrelsens overvejelser. Hvis en ny forbruger koster ca. 80.000,hvorfor er vores tilslutningsgebyr så, så lave. Vi følger pt de vejledende
satser. Bestyrelsen anbefaler at få tilslutning nu, hvor det er billig.

6.

Indkomne forslag fra andelshavere/energiaftagere
Der er ikke kommet nogen.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Annette, Ole og Erik er valgt.

8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Katrine og Alex er valgt.

9.

Valg af ekstern revisor
Bestyrelsens forslag om BDO blev valgt.

10. Eventuelt

Hvorfor ligger de 8,00 kr. til garantiprovision på km2-prisen – dette er
besluttet på en tidligere generalforsamling, ønskes det ændret, kan der
stilles forslag til næste generalforsamling.
Skal vi ikke have jordvarme på marken bagved. Bestyrelsen har et
analysearbejde i gang, i forhold til vedvarende energi. Der er lavet en
rapport på soleenergi og det vides allerede nu, at det ikke er rentabelt.
Referatet godkendes:

Jens Mortensen

Erik Olsen

Dirigent

Formand
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