
Referat af den ordinære generalforsamling i Havneby Varmeværk Amba afholdt
onsdag den 21. september ZALG kl. 19.00 på Havneby Skole.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Palle Bach blev foreslået og valgt. Palle Bach kunne konstatere, at generalforsamlingen i henhold

til vedtægterne var lovligt indvarslet.

Pkt. 2 Formandens beretning for det forløbne år 201512O16

Viggo Christensen (VC) aflagde beretning.

Seretningen blev godkendt.

Pkt. 3 Årsrapporten ZO75 I zlhifremlægges til godkendelse

Årsrapporten var udleveret til de frernmødte. Søren Mikkelsen gennemgik rapporten rned

uddybende forklaringer.
Hans Otto Schmidt {HOS}spurgte ind til varmespild i ledelsesberetningen - der blev forklaret at

varmespildet var netabet fra ledningsnettet, som i MWh stort set er ens fra år til år.

HOS spurgte til den store restance i regnskabet - Restancen skyldes årsopgørelserne, samt

skyldige beløb. Dags dato er restancerne nedbragt til ca. 12.00O- kr.

Kirsten Petersen tKPl hvad omfatter "køb at fremmed arbejdskraft" - VC forklarede at det var køb

af arbejdskraft fra Røryrø Havn, hvor timeprisen i årets løb havde fået en kraftig stigning. Der havde

også været Øgede udkald på grund af problemer med styringsanlægget.

Årsrapporten blev godkendt,

Pkt.4 Budget 2§L6 f 2AL7

Søren Mikkelsen gennemgik budgettet.

VC kunne oplyse, at bestyrelsen forsøger at undgå prisstigninger på MWh-prisen, og derfor havde

man valgt at hæve rnålerlejen til finansiering af målerudskiftningen.

Der var ingen spørgsmåltil budgettet.

Budgettet blev taget til efterretning.

Pkt. 5 Forslag fra bes§relsen herunderfremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

lngen forslag.

VC oplyste, at der ikke var afsat bel6b til investeringer i år, mefl at styringsanlægget skulle bringes i

orden, og kedler, purnper m.v. skulle efterisoleres. Herudover ville der de kommende år gkulle

investeres beløb i kranen, temperaturstyrirrg på lednin6snettet og backup på

varmeproduktionsanlægget. Ligeledes har Sælstrædet bedt om og fået tilbud på tilslutning til
fjernvarmenettet.
HOS spurgte om typen få backupanlægget - Det er der ikke taget stilling til endnu.

Pkt, 6lndkomne forslag

lngen indkomne forslag.



Pkt. 7 Driftsherre på varmeværket

VC kunne oplyse, at den midlertidige aftale med Havnen udtøber pr. 31.12.16, og at en ny aftale
skalvære på plads inden 1. november, hvis Havnen skal fortsætte driftsaftalen-

Der var en del debat og forslag til ernnet, og bestyrelsen vil nu arbejde videre med
løsningsmodellerne.

Pkt. I Valg til bestyrelsen

På valg var Kresten Hansen og Palle Bach

Kresten Hansen og Palle Bach blev foreslået og valgt for en Z årig periode.

Fa. Enjoy, Vestergade 31 havde foreslået deres driftschef Hans Otto Schmidt til bestyrelsen. Hans
Otto Schmidt blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for tidligere forrnand Hans Hansen {afgået ved
dødenl. Valgperiode 1 år.

Pkt. 9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Bent Hansen blev foreslået og valgt for en 1. årig periode. Eestyrelsen fik mandat til efterfølgende
at finde en ekstra suppleant.

Pkt. 10 Valg af revisor

Beierholm blev foreslået og valgt.

Pkt,11 Eu€ntuclt

Bent Hansen efterlyste, hvad han kunne gøre ved den manglende afkøling her i sommerperioden -
der blev forklaret ham, at afkølingen der afregnes efter, er et "gennemsnit,' af året§
returternperaturer, og at returtemperaturen normalt bliver lavere når varmeanlægget {radiatorer}
bliver tændt i furingsperioden.

På den ordinære generalforsamling deltog inkl. bestyrelse m.v. i alt 1O personer.

Generalforsarnlingen blev hævet 20. 15

Refereret af Jan Gregersen Havneby den

Som dirigent


