GENERALFORSAMLING

med følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formanden aflægger beretning.
3.
Revisoren aflægger det reviderede regnskab for 1998/1999
4.
Revisoren fremlægger budget for året 1999/2000
5.
Interne revisorers beretning.
6.
Indkomne forslag.
7.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til gruppe 1 (på valg er Bent Ammitzbøll
og Tom Jessen, begge er villige til genvalg).
8.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1.
9.
Valg af bestyrelsesmedlem til bestyrelsen i gruppe 2.
10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2.
11. Valg af interne revisorer (på valg er Erling Møller og Wilhelm Dornhoff)
12. Valg af ekstern revisor.
13. Eventuelt
Torsdag den 9. september 1999 fra kl. 1900 til kl. 2000 afholdtes ordinær generalforsamling på Ebeltoft Parkhotel. Incl. bestyrelsen, revision og personale var der fremmødt 34 personer.

Ad 1:
Formanden Villy Møller-Nielsen bød velkomme og foreslog på bestyrelsens vegne Michael
Sesler som dirigent. Michael Sesler blev valgt.
Michael Sesler konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt iflg.
vedtægterne.

Ad 2:

Først statistik.
Værket har i øjeblikket 1130 tilslutninger og der er ca. 1600 husstande der er tilsluttet fjernvarmen i dag.

Forbrug.
I dag er vi ikke så gode til at spare, som blot for få år siden. Forbruget er steget lige så stille.

Salg af det gamle værk.
Det gamle værk er solgt, og grunden er erklæret forureningsfri.
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Køb/leje af jord.
For at sikre ekstra flis til værket i specielle situationer, har værket lejet et stykke jord af
kommunen til flislagerplads. Dette har medført at værket kan købe flis meget billigt endda
med lang kredit.

Opførelse af pumpehus.
Værket har opført et nyt pumpehus. Alt isenkram inde i huset er nyt og desuden kan al overvågning foregå fra værket.
Værkets bestyrelse har absolut intet haft imod en placering af wc fløj i forbindelse med det
nye pumpehus.
I pumpehuset er der installeret en nødgenerator der kan forsyne pumperne ved strømsvigt.

Værksted flyttet.
Alle værkets funktioner er nu samlet et sted. Før havde smedene værksted på det gamle
værk. Der er nu bygget et nyt bag ved værket.

Nødgenerator.
Værket har anskaffet en nødgenerator der kan forsyne hele værket ved strømsvigt.

År 2000 parat.
Værket er forberedt så godt som muligt vedrørende år 2000 skiftet, både hvad angår strømsvigt og EDB, men der er ingen 100% garanti, da der ikke er nogen som giver en sådan.

Opkrævningerne.
De nye opkrævninger er temmelig uoverskuelige, der arbejdes stadig på at gøre dem bedre
og mere enkelte. De forskellige afgifter skal altid vises på slutopgørelserne, men der undersøges, hvad der kan undlades at stå på rateopkrævningerne. Værket håber at disse problemer
snart bliver løst til alles tilfredshed.

Økonomi.
Værkets økonomi er god. Alle låne er konverteret til en mindre rente, med en løbetid på 10
år, ved dette spares der ca. 400.000 kr. pr. år. Antallet af nye forbrugere er stadig stigende.
Da værkets økonomi er god vil det afspejle sig i at varmeprisen kan blive sat ned næste år.
Allerede fra næste år skal der muligvis henlægges til nye investeringer – en ny kedel eller
lignende.
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Fremtiden.
Gadeledningsrenoveringen foregår som hidtil. Værket håber på forståelses for de ulemper
renoverings arbejdet kan forvolde. Aflukninger bliver oplyst til alle enten via radio pr. brev
eller avisen.
Der undersøges hvad og hvilke krav der stilles hvis værket skal investerer i en ny kedel.
Olietanken skal frilægges, da den ligger meget tæt på vandforsyningen til Ebeltoft by.

Tilslut takkede Villy Møller-Nielsen personalet for godt udført arbejde på varmeværk og
bestyrelsen for godt samarbejde og gode drøftelser.

Herefter overgav Villy Møller-Nielsen beretningen til generalforsamlingen.

Spørgsmål til beretningen.
Jens Brinck:
Villy Møller-Nielsen:

Hvilken olietank og hvad skal den bruges til?.
Det er olietanken på Hans Winthers Vej, olietanken bliver
brugt som reserve.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3:
Statsautoriseret revisor Henning Kovsted gennemgik de vigtigste punkter fra det fremlagte
regnskabet for 1998/99
Låneomlægningen nævnes med besparelse på knap 400.000 kr. pr. år. Brændselsforbruget
holdt det budgetterede trods et øget salg af kWh.
Regnskabet for 1998/99 blev godkendt.
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Ad 4:
Statsautoriseret revisor Henning Kovsted gennemgik de vigtigste punkter fra det fremlagte
budget for 1999/2000
Budgettet går udfra et normal års forbrug.
Henlæggelser til SRO-anlæg og pumpehus.
Budgettet for 1999/2000 blev godkendt.

Ad 5:
Wilhelm Dornhoff oplæste interne revisores beretning, hvor der intet var at bemærke.

Ad 6:
Ingen indkomne forslag.
Ad 7:
Til bestyrelsen i gruppe 1 blev Bent Ammitzbøll og Tom Jessen genvalgt uden afstemning.

Ad 8:
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen i gruppe 1.
Jens Brinck og Per Brønner blev genvalgt uden afstemning.

Ad 9:
Til bestyrelsen i gruppe 2 blev Vibeke Wandahl-Bundesen genvalgt uden afstemning.

Ad 10:
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen i gruppe 2.
Else Mogensen blev genvalgt uden afstemning.
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Ad 11:
Genvalg til Erling Møller og Wilhelm Dornhoff.
Ad 12:
Genvalg til revisor Henning Kovsted.
Ad 13.
Intet under eventuelt

Her sluttede generalforsamlingen.

Villy Møller-Nielsen takkede Michael Sesler og de fremmødte for god ro og orden.

........................................
Michael Sesler

........................................
Villy Møller-Nielsen

........................................
Tage Nielsen

........................................
Bent Ammitzbøll

........................................
Kjeld Søndergaard

.......................................
Vibeke Wandahl-Bundesen

………………………..
Tom Jessen

side 5 generalforsamling1999

