Referat af Glamsbjerg Fjernvarmes ordinære generalforsamling 25. september 2012
1. Valg af dirigent
Bjarne Rasmussen blev valgt og konstaterede, at generalforsamling var lovligt varslet.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
Det blev bl.a. fremhævet, at Glamsbjerg Fjernvarme nu har passeret 1000 forbrugere og har
etableret et I/S sammen med Haarby Fjernvarme med henblik på at udnytte spildvarmen fra Kerry.
Der er var spørgsmål til, hvor meget vi betaler for flisen i GJ (gigaJoule)?
Da vi normalt regner i mWh kunne dette ikke umiddelbart besvares. Spørgeren vil videresende et
tilbud til bestyrelsen til behandling.
Det var spørgsmål om, hvordan udgifterne vedr. det nye værk ved Kerry er fordelt?
Udgifter vedr. værket betales tilbage via forbruget. Udgifter vedr. transmissionsledninger til
Glamsbjerg hhv. Haarby betales af de respektive værker.
Beretningen blev godkendt
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt af revisor Lars Ove Hansen
Der var spørgsmålet til posten ”tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger” – det dækker primært
over, at regnskabet skal opgøres efter tre forskellige lovgivninger, henholdsvis
varmeforsyningsloven, virksomhedsloven og skatteloven.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges
Der blev efterlyst en pengestrømsforklaring, hvilket revisor vil indlægge i regnskabet fremover.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år
Under forudsætning af godkendelse fra byrådet investeres samlet set ca. 50 mio. kr i varmepumpe
og transmissionsledninger.
Der blev udtrykt ønske om et ekstra orienteringsmøde vedr. projektet, hvilket vil blive
imødekommet.
6. Fremlæggelse af grønt regnskab
Poul Aadal Rasmussen fremlagde det grønne regnskab, der blev godkendt.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
Der var ikke indkommet forslag.
8. Valg til bestyrelse:
På valg er:
Martin Lind (modtager ikke genvalg)
Poul Aadal Rasmussen (modtager genvalg)
Palle Olsson er nyvalgt

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Lars Diderichsen og Leo Hansen er valgt som hhv. 1. og 2. suppleant
10. Valg af revisor
BDO blev genvalgt.
11. Eventuelt
Niels Jørn Lindeloff vil gerne holde et nyt informationsmøde om projektet med Kerry, dette
annonceres i avisen.
Driftsleder Allan Kielstrup nævnte, at der snart kommer mulighed på hjemmesiden for at tilmelde
sit telefonnummer, så man kan modtage sms’er fra fjernvarmen med information om møder,
ledningsbrud etc.
Referat: Ole Dupont Kofod

