Referat generalforsamling 17. juni 2020
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater – Henrik Fenger blev valgt.
Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet – der har været annonce i ugeavisen den 02. Juni 2020
og 10. juni 2020 samt vist på storskærm i SuperBrugsen i en fjortendagesperiode op til
generalforsamlingen. Der blev ikke valgt stemmetællere.
Som referent: Susan Sunne.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
Formandens beretning vedlægges.
Kommentarer til formandens beretning:
Erik Holst: Vedr. nødstrømsgenerator: hvad vil prisen være pr. forbruger over en 10-årig periode?
Svar: 10 kr. pr. MwH varme i forhold til købesum.
Erik Holst: Vedr. pris på gas: Er kontraktprisen lige p.t. 2 kr.? og hvad vil prisen være fremover?
Svar: ja prisen er 2 kr. indtil kontrakt udløber 30.06.20 – fremover indgår vi ikke kontrakt, men der afregnes
ud fra en gennemsnitspris pr. måned pga. mindre forbrug efter etablering af varmepumpe ved solvarmen.
Erik Holst: Hvad er prisen på el til varmepumpen ved solvarmen?
Svar: Der bliver afregnet ud fra en gennemsnitspris pr. måned, så vi kender ikke prisen lige pt.
Valborg Hebsgård: Vi har flere gange udtrykt bekymring omkring støj fra den nye varmepumpe – hvordan
minimeres støj?
Svar: Der foretages en støjmåling når projektet står færdigt – hvilket er en oblgatorisk del af projektet.
Tilladt støjniveau ved skel er 35 db. Varmepumpen er placeret, der hvor det generer omgivelserne mindst
muligt og den kører ikke, når det er så fint vejr at solvarmen tager over. Støjværn sættes op hvis det bliver
nødvendigt.
Valborg Hebsgård: Kan vi få en kopi af målingerne?
Svar: De bliver offentliggjort på vores hjemmeside.
Erik Holst: Har leverandøren målinger fra andre projekter?
Svar: Ja, de er brugt i forhold til placeringen i vores projekt.

Valborg Hebsgård: Der er stadig genskin fra solpanelerne.
Svar: Rammerne blev malet sidste år og de matterer i årenes løb – det er begyndt. Når beplantningen
vokser til vil det også dække for genskin.

Henrik Fenger: De energibesparelser, som ikke kan bruges i år kan de bruges en anden gang?
Svar: Nej ordningen udløber 31.12.20, men vi håber at kunne nå at sælge inden 31.12.20.
Henrik Fenger: Kommer der en ny ordning?
Svar: Det ved vi ikke endnu – måske.
Henrik Fenger: M.h.t. garantiprovisionen – brug avisen, hvis kommunen efter møde ikke vil udlåne til os til
samme procent som Svendborg Fjernvarme får.
Svar: Vi har prøvet at argumentere for samme lånesats som Svendborg Fjernvarme får. Svendborg
Kommune vil gerne være en grøn kommune og de bør se positivt på det.
Karin Nielsen: Skylder kommunen ikke også lidt efter at de lagde Plovskiftet ud med ½ gas og ½ fjernvarme?

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Revisor Michael Jensby Jakobsen, Revisionsfirmaet Edelbo fremlagde regnskabet i hovedtal.
I år blev det fremlagt via projektor, så regnskabet var nemmere at følge med i.
Regnskabet er forsynet med en blank påtegning – se side 3-4-5.
Tog udgangspunkt i side 7 – Hoved- og nøgletal. Enkelte tal blev gennemgået.
Nævnte blandt andet at der er en overdækning på kr. 589 tkr. som sammenlagt med sidste års
overdækning på kr. 30 tkr. giver en samlet overdækning til overførsel på kr. 619 tkr. .
Nederst på side 7 er opstillet produktionstal – salg af varme faldet pga. vejret.

Spørgsmål til regnskabet:
Erik Holst: Vedr. prioritetsgæld – kunne godt tænke sig at rentesatsen fremgik af regnskabet.
Erik Holst: Hvad er det lige der gør at varmeprisen i år er steget med 11 kr. pr. MwH?
Svar: Afskrivninger og prioritetsrenter i forbindelse med varmepumpe ved solvarmen.
Henrik Fenger: Vedr. teksten på side 8 nederst omkring prissætning – skal det ikke være 532 tkr.?
Svar: Jo, det rettes.
Karin Nielsen: Hvad er motivationsbidrag?
Svar: Det er, når vandet der kommer retur til fjernvarmen er for varmt, så pålægges forbrugeren et gebyr
på årsopgørelsen, men vi kontakter de forbrugere det drejer sig om, så de kan få rettet op på tingene.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen og fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
Arbejdet med den nye varmepumpe er i gang.
Spørgsmål og svar til punktet:
Der var ingen spørgsmål.

5. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:

Thue Jonstrup (villig til genvalg)
Brian Povlsen (villig til genvalg)

Begge blev genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Forslag til suppleanter:

Dan Jensen
Niels Janus

Begge blev valgt uden modkandidater.

8. Valg af revisor og intern revisor.
På valg er:

RevisionsFirmaet Edelbo, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Erik Holst – intern revisor

Valg af revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger.

Alle blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Der blev udtrykt tilfredshed med fjernvarmen og at man var glad for, at der i bestyrelsen havde været en
indgående drøftelse vedr. ændring af afregningsmetoder. Der blev fremlagt en forklaring ud fra forskellige
beregningsmetoder, og da det giver for stor ulighed mellem forbrugerne at ændre systemet fortsættes med

den nuværende afregningsmetode – det er også den afregningsmodel, der bruges af langt de fleste
fjervarmeværker i Danmark og den som anbefales af Danske Fjernvarme.
Hvad gøres der for at få flere forbrugere?
Lige p.t. skal der betales for at komme af med naturgassen. Vi skal samtidig kunne bevise at fjernvarmen er
mere grøn end naturgas.
Vi arbejder også med at få Øster Åby med, men det er samme problematik.
Er der nye udstykninger på vej – bl.a. Vestergårds Alle?
Vi har ingen oplysninger herom.

Henrik Fenger siger tak for god ro og orden og Ove Eskildsen takkede dirigenten og de fremmødte
andelshavere for deres fremmøde.

Der var mødt 4 andelshavere op ud over bestyrelsen, ansatte og 1 suppleant til generalforsamlingen som
sluttede kl. 20.00.

________________________________
Dirigent: Henrik Fenger

Bestyrelsen:

__________________________________
Ove Eskildsen

__________________________________
Thomas Krøis

__________________________________
Thue Jonstrup

________________________________________
Brian Østergaard

_________________________________________
Brian Povlsen

