
 

 

 

 

 

Generalforsamling 09 09 2021 kl 2000 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.   John Bjergegaard vælges og starter med at erklære generalforsamling lovlig 

indvarslet. Dette til trods for at vedtægterne siger at GF skal afholdes i foråret, men pga Corona 

nedlukninger har det ikke været fysisk muligt før nu. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Formanden starter med at byde velkommen 

til en generalforsamling som vi håber er den sidste som må udsættes pga Covid-19.  (formandens 

beretning vedhæftes) Blåbjerg Biogas (BB) nævnes i referat i år pga af at aftalen er afbrudt pr 

januar 2021. Dette kan få større konsekvenser for forbrugerne i NN.  

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. Revisor fremlægger årsrapport. Regnskab 

er fremlagt på hjemmesiden. Årsrapporten bliver godkendt. 

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår 

fremlægges til orientering. Ingen kommentarer. 

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. Ingenting 

6. Forslag fra bestyrelsen. Ingen 

7. Indkomne forslag fra andelshavere/lejer. Ingen 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er John Hansen og Peder Berg. Genvalg til begge. 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Genvalg til Sonny Larsen og Lars Anker Pedersen.  

10. Valg af revisor. Genvalgt. Herefter er der pkt. evt. hvor alt kan drøftes, men intet besluttes. 

11. Eventuelt. Jens Riddersholm spørger til om der er overvejelser på om der skal føres fjernvarme ud 

til Søvænget, nu da der er flere som bygger i området. Dette er ikke på tale pt. John Bjergegaard 

spørger til om vi kan forsyne den gamle rådhus grund. Dette burde ikke være et problem, da man 

kunne forsyne den store bygnings masse, der var på grunden tidligere. John fra BB oplyser at BB 

overvejer at holde en form for reception i oktober/november. John fra BB spørger til de store tabs 

udsving der er i ledningsnettet. Disse er meget svære at forklare. John Bjergegaard afslutter 

generalforsamlingen og takker for god ro og orden. Herefter tak fra formanden til dirigenten.  

Deltagere: 10 personer i alt. 

Referent: John Hansen. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 

Formand Peder Berg, Næstformand Karl Andersen, Sekretær John Hansen. Bestyrelsesmedlemmer: Jens 

Kristian Olesen, Jesper Wulff. 


