MOSEDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.
Referat af 4. ordinære generalforsamling i Mosede Fjernvarmeværk (MFV) a.m.b.a.
Afholdt: 15-03-06, kl. 18:30 på Mosedeskolen med deltagelse af 21 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 (JT).

JT startede bestyrelsens beretning, jvf. Årsrapport for 2005, med en korrektion af rapportens side 3, hvor det
fremgår at omkostningerne til ledningsreparationer i 2005 har været 100 t. kr. Det korrekte tal er 500 t. kr
.
Ellers havde beretningen med fokus på Mosede Fjernvarmeværks (MFV) målsætning, varmeforbrug,
økonomi, samt bestyrelsens samarbejde.
Der var flg. spørgsmål ifm. beretningen:

Hvordan forløber samarbejdet med VEKS?

JT: Det forløber uden problemer.

Hvem udfører reparationer på ledningsnettet?

JT: Det gør firmaet Jord og Fjernvarmeentreprenørerne. Der er tale om et historisk valg. De udfører et
teknisk og kvalitetsmæssigt godt arbejde.
Hvad sker der når kedelleje aftalen med VEKS udløber i 2009, og VEKS gæld er tilbagebetalt?

JT: Det betyder at MFV's kedler KAN nedlægges, men der er ellers ikke taget nogen beslutninger.
Hasse Nielsen (HN) supplerede at forventningen til at betalingen for varmeforsyningen efter 2009 vil blive
billigere er begrænset.

JT nævnte den i medierne rejste sag om at VEKS har opbygget en formue på 630 mio. kr. Dette har været
diskuteret i en kreds af fjernvarmeværker tilsluttet VEKS, men den endelige udkomme af sagen vil være
politisk ledet/bestemt. Bestyrelsen i MFV's holdning er at det er forbrugernes penge.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Det reviderede årsregnskab år 2005, v. JT.
Regnskabet for 2005 viser et underskud på 55 t. kr. (budgetteret underskud på 53 t. kr.). Resultatet må
betegnes som tilfredsstillende, da det er hensigten at reducere MFV's egenkapital gennem underskud og
tarifreguleringer i 2005 og 2006.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget for regnskabsår 2007, v. JT.
JT oplyste at den største usikkerhed i budgettet er vedligehold af rørledningsnettet. Der budgetteres med et
underskud på 150 t. kr. jvf. målsætningen om at reducere MFV's formue.
På spørgsmål vedr. mulighed for at hensætte formuen til evt. ledningsudskiftning svarede JT at en total
udskiftning af ledningsnettet vil beløbe sig til ca. 15 mio. kr., og at der findes gode lånemuligheder.
Bestyrelsen vil i år 2006 arbejde videre mht. hvorvidt der skal foretages udskiftning af ledningsnettet, eller
dele heraf.
Budgettet blev godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen: Indføring af afkølingstarif fra år 2007.
År 2006 skal fungere som et prøve år, hvor afkølingstariffen vil blive udregnet med ikke opkrævet.
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.
1. suppleant: Claus Pejtersen, Storeholm 54.
2. suppleant: Jørgen Linnet, Storeholm 61.
9. Valg af revisor.
Det blev besluttet at forsætte samarbejdet med revisionsfirmaet Deloitte.
10. Eventuelt.
Under eventuelt blev forskelle i fremløbstemperatur, først og sidst på ledningsnettet diskuteret. Hvis der er
problemer, bør det indkalkuleres ifm. en afkølingstarif.
Dirigenten afsluttede herpå generalforsamlingen kl. 19:30.
Referat.: Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

