Referat af generalforsamling den 28. maj 2019.
Mødet blev holdt på Vester Skerninge Friskole kl. 19 i hallen med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
Aage Sækmose blev valgt
Indkaldelse blev godkendt
Dagsorden blev godkendt
2. Beretning for det forløbende regnskabsår.
Se bilag på hjemmesiden: ”Formandens beretning”
Svar på spørgsmål:
• Ved salg af hus er den nye ejer forpligtet på kontrakten.
• Både nuværende og ny ejer kan komme ud af kontrakten, hvis en VVS-mand
beskriver det nuværende fyr som ubrugelig. Hvis man installerer et nyt fyr og
vælger at beholde kontrakten, vil man fortsat bevare fordelene ved at have
indbetalt f. eks. 100 kr. på et tidligt tidspunkt.
• Prisen for transmissionledningen fra Svendborg Kraftvarme til Vester Skerninge er
ikke beregnet i det tilbud, der blev indhentet i januar 2018. Vi vil få beregnet en pris
snarest.
Beretningen blev godkendt
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Se bilag på hjemmesiden: ”Det reviderede årsregnskab”
Årsregnskab blev godkendt
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
Se bilag på hjemmesiden: ”Budget for indeværende driftsår”
Budgettet blev taget til efterretning
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
Se bilag ”Investeringsplan”
Anlægssummen til ledningsnet indeholder en buffer på 15%.
Ove Engstrøm mente, at det burde fremgå af investeringsplanen.
Investeringsplanen blev taget til efterretning.
6. Forslag fra bestyrelsen.
Intet
7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
Intet
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og følgende er på valg:
A. Erik Stoumann
B. Martin Andersen
C. Rudi Rusfort Kragh

D. Per Bach
E. Karen Strandhave (har som suppleant erstattet Orla Hansen i 2018)
Alle blev valgt: A+B+C+D for 2 år og E for 1 år.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
A. Egon Kristensen
B. Edith Pedersen (opstillet på generalforsamlingen)
Begge blev valgt for 1 år
10. Valg af revisor.
A. Nicolai Groth-Christensen, revisorfirmaet N. G. Christensen, Svendborg blev foreslået af
bestyrelsen.
Nicolai Groth-Christensen blev valgt.
11. Eventuelt
Svar på spørgsmål:
• Projektet kan først igangsættes ½ år efter endelig godkendelse fra
Energiklagenævnet, da modparter har ½ års frist til evt. at indbringe projektet for
en domstol.
Det ½ år vil blive brugt af bestyrelsen til en grundig forberedelse af start.
•

Hvis vi får en endelig godkendelse fra Energiklagenævnet, og hvis vi slipper for en
retssag, forventes det, at der kan leveres fjernvarme i 2021.

Generalforsamlingen gav sin fulde opbakning til at vente med igangsætningen til efter
fristen for evt. indbringelse for en domstol.
Der blev udtrykt stor anerkendelse af bestyrelsens arbejde og tålmodighed.
Ref. Per Bach

Den 28. maj 2019

Aage Sækmose
dirigent

