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Generalforsamling

I generalforsamlingen deltog i alt 12 incl. driftsleder og en medarbejder fra NNF
samt formand og næstformand fra Blåbjerg Biogas.
Hardy Christensen bød velkommen og generalforsamlingen kunne starte.
1. Valg af dirigent.
Valgt blev Svend Frederiksen.
2. Formandens beretning.
Hardy Christensen gennemgik beretningen.
Året er forløbet tilfredsstillende og uden større brud. Ledningsnettet er forholdsvist nyt. Der har været en
vækst på 21 forbruger i Bolkjær, andelsboliger og en enkelt på Tranevænget. Nu 611 forbrugere.
148 efterbetalte 151.000 kr. og 463 fik 513.000 kr. retur.
Salget af el har været 8.595 Mwh på en gasproduktion på 3,46 mio. m3 mod sidste år 7.591 Mwh på ca. 3,2
mio. m3. Energiforbruget har fordelt sig med 59% gas, 40% flis og 1% olie.
Gasprisen steg pr. 1/12-03 fra 1,95 kr./m3 til 2,47 kr./m3. Prisen blev holdt i 2004, men det er vigtigt at
gasprisen snart falder igen for at fastholde varmeprisen. Det er pt. billigere at fyre med naturgas.
Der har været anvendt en del tid på at forhandle med BB om overtagelse, herunder meget skriveri via
advokater. Den 11. oktober 2004 fremlægges en rapport fra Bioscan for de 2 bestyrelser.
NNF håber at kunne komme videre med overtagelsen af BB.
Til slut tak til ansatte og bestyrelse for godt samarbejde.
Formandens beretning godkendt.
3. Revideret årsregnskab.
Revisor Bertil Holm gennemgik regnskabet.
Regnskabet godkendt.
4. Budget for indeværende driftsår.
Revisor Bertil Holm gennemgik budgettet.
Budgettet godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan.
Der er ingen nye større investeringer planlagt.
Der henlægges pt. til en akkumuleringstank og gasmotorer renoveres i efteråret 2004.
6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra forbrugerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Hardy Christensen og Martin Sandal Nielsen, der begge blev genvalgt.
8. Valg af suppleanter.
På valg var Børge Helth (1.) og Jens Dybdal (2.), der begge blev genvalgt.
9. Valg af revisor
Bertil Holm blev valgt som revisor.
10. Eventuelt
Der blev spurgt til forhandlingerne mellem Nørre Nebel Fjernvarme og Blåbjerg Biogas.
Det blev oplyst at der fortsat forhandles, men at arbejdet skrider langsomt frem.
Hardy takkede for fremmødet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
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