MOSEDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A
Referat af 2. ordinære generalforsamling i Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Afholdt: 24-03-04, kl. 18:30 på Mosede Skole med deltagelse af 25 andelshavere.

1. Valg af dirigent.
Adv. Jesper Bøggild Eriksen blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår v. formand Jan
Toudal
Jan Toudal fremlagde bestyrelsens beretning, jvf. Årsrapport for 2003, med fokus på Mosede
Fjernvarmeværks (MFV) målsætning, varmeforbrug, økonomi og investeringsstrategi, samt bestyrelsens
samarbejde.

Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede årsregnskab 2003 fremlægges v. Jan
Toudal

Regnskabet for 2003 viser et overskud på 256 t. kr., mod et budgetteret underskud på 292 t. kr. Afvigelsen
skyldes at der ingen dyre reparationer har været, og at sagen med VEKS om kedelleje, endte med en
indbetaling til MFV på 275 t. kr. Der er således basis for at nedsætte tarifferne over de kommende 2 år.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for regnskabsår 2004 og 2005 fremlægges v. Jan
Toudal

Budgettet blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for det
kommende år
Bestyrelsen ønsker at følge konsulentfirmaet Rambølls anbefaling af at ledningsnettet renoveres løbende
ifm. brud. Dette er samtidigt den billigste løsning.

Dette blev godkendt.

6. Indkomne forslag fra andelshavere
Der var ingen indkomne forslag fra andelshaverne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Hasse Nielsen og Villy H. Nielsen var på valg. Begge genopstillede og begge blev genvalgt.

8. Valg af suppleanter
Der var ikke nogen suppleanter på valg.

9. Valg af revisor

Det blev besluttet at forsætte samarbejdet med revisionsfirmaet Deloitte.

10. Eventuelt
Andelshaver Knud-Erik Jensen, Lundemosen 50, udtrykte ønske om at Fjernvarmeværket opsagde sine
kontrakter med mobiltelefoni udbyderne, og antennerne på skorstenen nedtaget, da han fandt det
dokumenteret, at der er sundhedsrisiko forbundet med anvendelse af mobiltelefoni.
Jan Toudal mindede om at dansk lovgivning giver mulighed for ekspropriation, hvis vi tager et sådant skridt.
Villy H Nielsen udtalte, at ingen vel kan forestille sig Mosede området uden mobiltelefondækning, og da
signalerne derfor under alle omstændigheder vil være til stede, bare fra en anden masteposition; giver det
ingen mening at frasige sig den indtægt kontrakterne om udleje af antenneplads giver.

På forespørgsel fra andelshaver Erik Rønn, Lundemosen 86, fremlagde Hasse Nielsen regneeksempler på
sammensætning af værket tarif.

Andelshaver Søren Budtz, Storeholm 12, efterlyste forslag fra værket vedrørende optimering af
andelshavernes varmeøkonomi.

Andelshaver…..…..efterlyste en undersøgelse af hvad skolen betaler – heraf for deres kælderarealer.
Bestyrelsen ville undersøge dette.

Dirigenten afsluttede herpå generalforsamlingen.
Referat.: Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

