
Generalforsamling Føns Nærvarme 2019 

Den 24. april 2019 klokken 19.00 i konfirmandstuen 

 

Deltagere fra bestyrelsen: Ole, Michael, Per, Annette 

Fremmødte: 14 husstande 

 

Referat 

 
 Indledning og valg af dirigent.  

Jens Mortensen blev valgt 

 Beretning for det forløbne regnskabsår. 

Formanden aflagde beretning. Se også PowerPoint. 

Der var spørgsmål omkring alternativ varmeproduktion, jordvarme, varmepumpe, mv – 

dette er pt en løsning der er for dyr. Vi undersøger løbende og arbejder på at etablere, hvis 

det bliver rentabelt. 

Årsrapporten blev godkendt 

 Fremlæggelse til godkendelse af den reviderede årsrapport.  

Michael fremlagde rapport. 

Spørgsmål til om vi har fået en bedre pris på flis, det har vi, med først fra sidst på 

regnskabsåret. Der blev svaret, at det vigtigste er at arbejde med udnyttelsesgraden af 

flisen, ved at få flis med en stabil fugtighedsgrad. 

Kommentar om virkningsgraden – der opfordres til at bestyrelsen virkelig sætter ind her. 

Formand forklarede hvordan bestyrelsen har og stadig arbejder på dette. 

Godkendt 

 Orientering om budget for igangværende regnskabsår.  

Michael fremlagde budgettet, som betyder at kvm prisen stiger med 5,- kr. 

Kommentar om at prisforhøjelsen ligger på kvm prisen og ikke på forbruget. 

Spørgsmål omkring hvorfor budgettet viser ændring af ydelsen til KommuneKredit. 

Ønske fra en andelshaver om at anvende eksterne konsulenter. 

Budgettet er taget til efterretning 

 Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.  

Ole fremlagde investeringsbudgettet, som indeholder en transportør, samt evt. etablering af 

nye stik. 

Fønsvej 16 sagde, at de tilslutter sig. 

Investeringsplanen er taget til efterretning 

 Indkomne forslag fra andelshavere/energiaftagere.  

Modtaget forslag om ændring af vedtægterne, så prisforhøjelser varsles med 3 måneder. 

Derudover ønske om udsendelse af nyhedsbrev. 



Der kommer en bekendtgørelse fra forsyningstilsynet, som beskriver at vi skal varsle med 3 

måneder. 

Bestyrelsen og generalforsamlingen var enige om at vi indføjer varslet, i vores almindelige 

bestemmelser og fremover varsler med 3 måneder. 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Michael og Per er på valg. – De modtager genvalg 

Begge blev genvalgt 

 Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Alex og Torben er på valg. 

Jacob og Torben blev valgt 

 Valg af ekstern revisor. 

BDO Odense blev valgt 

 Eventuelt. 

Der blev spurgt ind til Sofienlyst – det blev oplyst, at der foregår en dialog, med et tilbud 

som vil være en fordel for de nuværende andelshavere. 

Ønske om at fremme information på hjemmesiden, når der er nedbrud. Dette vil bestyrelsen 

efterkomme. 

Voldsomt imponeret og glad for at der er 9 personer der påtager sig dette arbejde – der blev 

klappet af dem. 

 

 

Ordstyrer: 

 

 

Jens Mortensen 

 




