General forsamling: 27 03 2019 på Bjælkestuen.

1. Valg af dirigent: John Bjergegaard er indsBllet og valgt. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og
beslutningsdygBg. Dirigent spørger om der ikke kan ekstra dagsorden Bl næste generalforsamling.
2. Beretning ved formand MarBn Nielsen: vi har fået ny motor siden sidst. Bedre udnyJelse af gassen.
LedningsneJet: der er foretaget mindre reparaBoner. Vi afventer fortsat renovering af neJet i
Bredgade sammen med kommunens kloak arbejde. 667 kunder pr dags dato. 30 forbrugere
mangler udskiMning af måler, så de via koder mm kan aﬂæse forbruget løbende alle andre kan
aﬂæse løbende. Din Forsyning kan måske snart levere data Bl os. El salget er svært at vurdere da vi
kun har kørt 7 mdr. Gas kvalitet har været af dårlig kvalitet over vinteren, specielt januar. Varmen er
faldet drasBsk i det sidste regnskab. 2019 er vi overgået Bl rate afregning og mange har fået 1. rate
graBs. Vi er de sidste 4 år faldet med 28% på varmeprisen. Elprisen er dog faldet meget det sidste
år, vi tjener ca 3,4 millioner mindre på salget af el. Vi forsøger at få aVlaret med BB om hvor meget
prisen for biogassen skal være fremover. Vi har ansat en ny medarbejder: Peter Hansen starter
01/05 2019. Formanden meddeler at han ikke genopsBller Bl valget. Spørgsmål Bl formanden: hvor
ligger vi i forhold Bl området. Formanden vi ligger omkring normal for de nærmeste.
3. Årsrapport ved revisor Morten: Se regnskab på hjemmesiden. Spørgsmål Bl årsrapporten: ingen. Er
der nogen der ikke kan acceptere årsrapport: det var ikke Blfældet: årsrapport godkendt.
4. Budget for næste regnskabsår fremlagt: ingen spørgsmål Bl deJe.
5. Ingen Bltag.
6. Ingen forslag
7. Ingen forslag indkommet.
8. MarBn genopsBller ikke. Jens genopsBller. Bestyrelsen indsBller Jesper Bork Wulf og han er indvalgt.
9. Suppleanter: Sonny Larsen og Lars Anker Pedersen genvalgt.
10. Revisor er genvalgt.
11. MarBn får en kurv fra bestyrelsen for god tro tjeneste. MarBn takker for gave og samarbejdet med
personale. Han takker også John Bjergegaard for at føre os gennem mødet med god ro og orden.
Generalforsamling er færdig. Vi går over Bl kaﬀe og brød.
12. KonsBtuering af bestyrelsen: Formand: Peder Berg. Næscormand: Karl Andersen. Sekretær: John
Hansen. Medlemmer: Jesper Wulf og Jens ChrisBan Olesen.

