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Generalforsamling
I generalforsamlingen deltog i alt 12 incl. driftsleder og medarbejdere fra NNF samt formanden fra Blåbjerg
Biogas.
Hardy Christensen bød velkommen og generalforsamlingen kunne starte.
1. Valg af dirigent.
Valgt blev Svend Frederiksen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem
annoncering i Vesterhavsposten den 12. og 26. september 2007.
2. Formandens beretning.
Hardy Christensen gennemgik beretningen.
Nørre Nebel Fjernvarme har igen haft et tilfredsstillende år. Alt har fungeret tilfredsstillende. Takket være
et forholdsvist nyt og godt vedligeholdt ledningsnet, har man undgået større brud til stor glæde for alle.
Der har i året været en vækst på 13 forbrugere. Året bød på et mindre varmeforbrug og dermed mindre
omsætning pga. den milde vinter samt reduktion i aftag fra kommunale bygninger.
101 forbrugere efterbetalte 213.000 kr. og 536 fik 1.047.000 kr. retur.
Der har været arbejde og omkostninger, i forbindelse med renoveringen af Bredgade. Der har været visse
problemer med gasmotorerne efter tidligere reparation.
Blåbjerg Biogas har ønsket en udvidelse med yderligere en reaktor. NNF har meddelt BB at man ikke er
interesseret heri, primært begrundet i prisen.
Der hensættes beløb til akkumuleringstank og SRO.
Til slut tak til ansatte og bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år.
Formandens beretning godkendt.
3. Revideret årsregnskab.
Revisor Bertil Holm gennemgik regnskabet.
Regnskabet godkendt.
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4. Budget for indeværende driftsår.
Revisor Bertil Holm gennemgik budgettet.
I budgettet er indeholdt uændrede varmepriser for varmeåret 2007/2008.
Budgettet godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan.
Der er ingen nye større investeringer planlagt.
Der henlægges til en akkumuleringstank og udskiftning af SRO-anlæg.
6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra forbrugerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Hardy Christensen og Martin Sandahl Nielsen, der begge blev genvalgt.
8. Valg af suppleanter.
Valgt blev Thomas Meldgaard (1.) og Knud Dalgaard Hansen (2.)
9. Valg af revisor
Bertil Holm blev valgt som revisor.
10. Eventuelt
Der blev snakket om det nye projekt ved det gamle rådhus, som pt. er i en høringsfase.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Hardy takkede for fremmødet og der blev budt på kaffe med brød.
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