Langå Varmeværk A.m.b.a. - Generalforsa1mling

Dato: Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 19.00 på Kulturhuset Langå

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering.
5. Investeringsplan for de kommende år fremlægges til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Steen Krogsdal og Lars Hjørnholt
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
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Fremmødte forbrugere: 19
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: 8
Fremmødt revisor: 1
Formand Steen Krogsdal stm1ede med at byde generalforsamlingen velkommen og meddelte, at der efter
generalforsamlingen vil blive budt på kaffe.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Børge Sundahl, som efterfølgende blev valgt.
Børge SundahI takkede for valget og k onstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt varslet ved
annonce i Bjerringbro Avis d. 2. april og d. 23. april 2019, samt via opslag på værkets hjemmeside.
Dirigent Børge Sundahl oplæste herefter dagsordenen i henhold til vedtægterne, og gav herefter ordet til
fonnand Steen Krogsdal.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
Formand Steen Krogsdal aflagde en fyldestgørende beretning for året 2018. Beretningen kan ses på
hjemmesiden.
Dirigenten takkede for en god og fyldig beretning, og gav herefter mulighed for at stille spørgsmål.
Der var ingen spørgsmål til beretningen som herefter blev enstemmigt godkendt.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
Revisor Peter Seeberg fra Dansk Revision gennemgik resultatopgørelsen og balancen.
Dirigenten takkede for en god fremlæggelse, og gav herefter mulighed for at stille spørgsmål.
Spørgsmål - Per Rasmussen, Vestbakken 12
Hvad skyldes stigningen i produktionsomkostninger?
Svar
Peter Seeberg svarede, at stigningen hovedsageligt skyldes større gasforbrug samt højere gaspriser end
forventet. Desuden har afskrivningerne været ekstra høje i 2018 for at holde varmeprisen stabil.
Herefter blev årsregnskabet enstemmigt vedtaget.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering
Peter orienterede kort om budgettet for indeværende år.
Budgettet blev godkendt uden yderligere kommentarer.
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5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering
Steen orienterede om årets investeringer.
6. Forslag fra bestyrelsen
Intet at fremlægge.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
Ingen forslag modtaget.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Steen Krogsdal og Lars Hjørnholt.
Steen Krogsdal ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Berit Nielsen, Mads Nielsensvej 14 som nyt bestyrelsesmedlem.
Berit præsenterede kort sig selv
Herefter blev Lars Hjørnholt og Berit Nielsen enstemmigt valgt.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant Hans Riis Pedersen.
2. suppleant Ole Hougård Nielsen.
Begge suppleanter blev enstemmigt valgt.
10. Valg af revisor
Revisionsfi.rmaet Dansk Revision AJS, 8900 Randers blev enstemmigt genvalgt.
11. Evt.
Kurt Vilstrup informerede kort om arbejdet med fremtidssikring af værket mhp. etablering af en ny
vaimepumpe, så vi fremover bliver mindre afhængig af motordrift.
Da Steen K.rogsdal har valgt at udtræde af bestyrelsen takkede Kurt Vilstrup, næstformand for 8 gode og
arbejdsomme år i bestyrelsen.
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Spørgsmål - Per Humle, Vellevvej 7
Ønske om at dato for kommende generalforsamling i 2020 allerede nu sættes på hjemmesiden.
Svar
På næstkommende bestyrelsesmøde i maj fastlægges datoen og vil herefter fremgå af hjemmesiden.
Spørgsmål - Jens Løvschall, Dr. Lassensvei 1
Hænger omkostninger og indtjening sammen i forhold til vores samarbejde med Laurbjerg Kraftvarmeværk,
Værum-Ørum Kraftvarmeværk og Mejlby Fjernvarme?
Svar:
De 3 værker afregnes med en fast månedlig pris. Herudover bliver de faktureret efter faktiske forbrugte
timer. Timeprisen reguleres en gang om året.

Steen K.rogsdal takkede forsamlingen for fremmødet og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dato:

7/c; 2-» 11

Børge Sundahl
Dirigent

Dato:

1/i - '20/9

Marianne
Referent
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