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Generalforsamling 
 
I generalforsamlingen deltog i alt 11 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 9. og 23. september 2008.  
 
2. Formandens beretning. 
Hardy Christensen gennemgik beretningen.  
 
Nørre Nebel Fjernvarme har igen haft et tilfredsstillende år. Alt har fungeret tilfredsstillende. 
 
Der har i året været en vækst på 14 forbrugere til i alt 652. Der blev forbrugt i alt 19.330 mvh. 
271 forbrugere efterbetalte 388.116 kr. og 378 fik 462.578 kr. retur, så alt i alt var der næsten balance i 
varmeregnskabet over for forbrugerne. 
 
Gasprisen fra Blåbjerg Biogas blev hævet i årets løb, hvilket medførte en merudgift på 575.000 kr.  
 
Der arbejdes i efteråret 2008 med at etablere ny varme akkumuleringstank og styringsanlæg (SRO) på 
værket. Den samlede pris forventes at udgøre 3,1 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. er henlagt i tidligere 
regnskab. Resten finansieres via en kassekredit. 
 
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. 
Årets resultat udgør -322.773 kr. efter henlæggelse på 300.000 kr. til akkumuleringstank, og tilbageførsel af 
tidligere års henlæggelser. 
Regnskabet godkendt. 
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4. Budget for indeværende driftsår. 
Revisor Bertil Holm gennemgik budgettet. 
I budgettet er indeholdt en prisstigning på effektbidraget på 2 kr./m2 for varmeåret 2008/2009 svarende til 
en merindtægt på i alt 160.000 kr. Der er ligeledes indregnet en forventet merindtægt for salg af el, idet 
elafregningsprisen forventes at stige med 14,5 øre. 
Budgettet godkendt. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan. 
Der er ingen nye større investeringer planlagt. 
 
6. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag fra forbrugerne. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var Karl Andersen, der blev genvalgt. 
 
8. Valg af suppleanter. 
Valgt blev Eigil Jensen (1.) og Knud Dalgaard Hansen (2.) 
 
9. Valg af revisor 
Bertil Holm blev valgt som revisor. 
 
10. Eventuelt 
Den nye akkumuleringstank blev omtalt. Den rummer en kapacitet, der er ca. 3 gange større end den gamle. 
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Hardy takkede for fremmødet og der blev budt på kaffe med brød. 


