Nørre Nebel Fjernvarme
Referat fra general forsamling 25. sept. 2014
Pkt. 1 Valg af dirigent: John Bjergegaard.
Han starter med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og derfor beslutnings dygtig.
Pkt. 2 Formanden beretter om forløbet på værket siden sidste generalforsamling. Der er foretaget
renovering af fliskedel og der er foretaget service på den store motor. Vores ledningsnet er iorden, der er
ikke planlagt større arbejde i det næste år. Vi er pt 657 forbrugere. Salget af varme er faldet 19% siden
sidste år. Det har for andet år i træk desværre været nødvendigt at hæve prisen på varme.
Der var ikke nogen spørgsmål til formandens beretning og den er taget til efterretning.
Pkt. 3 Revisor fremlægger revideret årsrapport, der er ikke spørgsmål til års rapporten, så den er godkendt.
Pkt. 4 Revisor fremlægger og gennemgår budget for 2014/2015, som der ikke stilles spørgsmål til.
Pkt. 5 Der er ikke planlagt større investeringer i det næste år.
Pkt. 6 Der er ikke forslag fra bestyrelsen.
Pkt. 7 Der er ikke kommet forslag ind.
Pkt. 8 Der er genvalg til Karl Andersen
Pkt. 9 Der er genvalg til Ove Petersen og Bent Hansen som suppleanter.
Pkt. 10 Partner Revision indstilles som revisor og vælges af generalforsamlingen til at overtage.
Pkt. 11 John Pedersen Fra Blåbjerg Biogas orienterede om de nye tiltag ved biogassen. Bla. Afsætning af gas
til Nymindegablejren og Sea West. Der var flere spørgsmål til dette, bla. om der ikke burde laves et
selvstændigt selskab til håndtering af dette, der var flere som udtrykte ønske om bedre info af forløbet
frem over. Det blev nævnt at man mente at Blåbjerg Biogas burde informere bedre om fordeling af
økonomien i sagen. Man mener også at der skal informeres via dagspresse og ikke kun via hjemmeside.
Derefter var der tak fra generalforsamlingen til revisor Holm for samarbejdet.
Tak til dirigenten for god ledelse af forsamlingen.

Referat ved John Hansen

