Referat af generalforsamling, den 25. marts 2015
27 husstande var repræsenteret, her af 7 ved fuldmagt.
Bestyrelsen var repræsenteret ved: Erik, Ole, Michael, Tom og Annette samt suppleant Per.
1.

Valg af dirigent.
Jens Mortensen blev enstemmigt valgt.
Jens takkede for valget, konkluderede at generalforsamlingen var lovmæssigt
indkaldt og ønskede tillykke med det fine anlæg.

2.

Beretning for det forløbne regnskabsår.
Erik fremlagde beretning.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.

3.

Fremlæggelse til godkendelse af den reviderede årsrapport.
 Herunder godkendelse af ekstern revisor – BDO, Middelfart
Vi har haft et dilemma med vores formalia.
På stiftende generalforsamling skulle vi have valg en revisior. Dette var ikke
gjort. Generalforsamlingen godkender enstemmigt at BDO-Middelfart er valgt
som revisor for dette regnskab.
Årsrapporten skulle have været fremlagt offentligt 8 dage før
generalforsamlingen, dette er ikke sket. Generalforsamlingen godkender
enstemmigt at dette formalia er fraveget.
Michael fremlagde det reviderede regnskab.
Der var ingen spørgsmål.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4.

Orientering om budget for igangværende regnskabsår.
Erik orienterede om investeringsbudgettet og driftsbudgettet.
Der var ingen spørgsmål til budgettet.

5.

Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det
kommende år.
Der er ikke planer om yderligere investeringer for 2016, ud over det der er
igangsat i 2015.
Der var ingen spørgsmål.

6.

Indkomne forslag fra andelshavere/energiaftagere.
Ingen indkomne forslag.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 Michael Rasmussen og Tom Gerdes er på valg.
Michael Rasmussen og Per Hauptmann blev enstemmigt valgt.

1

8.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 Per Hauptmann og Ib Bager er på valg.
Katrine Romme og Alex Gren blev enstemmigt valgt.

9.

Valg af ekstern revisor.
BDO, Middelfart blev enstemmigt valgt.

10.

Eventuelt.
Præsentation af hjemmesiden.
Der blev spurgt til om Sofienlyst er med, fordi de er i vores forsyningsområde.
Det er de ikke, fordi de ikke ønsker det.

Dirigent Jens Mortensen

Formand Erik Olsen

Sekretær Annette Bekker
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