Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Referat fra generalforsamlingen den 10/4 2019 i Mosede Fjernvarmeværk, afholdt på
Mosede Skole.
Formanden for bestyrelsen, Jan Toudal, bød velkommen til den 17. ordinære generalforsamling,
hvor 20 andelshavere var mødt frem.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Pia L. Nielsen til dirigent.
Hun blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at
dagsordenen fulgte vedtægterne.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
Beretningen for det forløbne år blev herefter gennemgået af formanden.
Der var nogle få spørgsmål:
•

•

Der var et spørgsmål omkring, hvordan man opnår en god afkøling?
En god afkøling opnås ved at have så lav gennemstrømning som muligt gennem huset
varmesystem. Alle radiatorer skal helst stå på nogenlunde det samme, og man skal også
sikre, at gennemstrømningen i varmtvandsbeholder er på et rimeligt niveau.
Der var et spørgsmål omkring, hvor meget af rørnettet der igennem tiden er blevet
udskiftet.
Optegnelser fra før Mosede Fjernvarmeværk blev til et AMBA (2003) er mangelfulde, men
Jan Toudal vurderede, at det nok er 50 - 60%, der er blevet udskiftet. Nogle af
udskiftningerne er dog sket for mange år siden.

Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Det reviderede regnskab for 2018 blev gennemgået, og det kan ses på MFV hjemmeside:
www.mosedefv.dk.
Det reviderede årsregnskab blev godkendt uden bemærkninger.
Dirigenten ønskede igen i år at bytte om på dagsordenens pkt. 4. og 5.
4. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for de kommende år
Der er ingen planlagte investeringer på planen for 2019 - 2020.
Investeringsplanen blev godkendt uden bemærkninger.
5. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges
Bestyrelsens forslag til budget og tarif for 2020 blev fremlagt.
Budgettet for 2020 blev godkendt uden bemærkninger.
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6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
Der var ikke modtaget forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
•
•

Jan Toudal, Lundemosen 7, og Michael Frederiksen, Lundemosen 45, genopstillede.
Begge blev genvalgt uden modkandidater. De er valgt for 2 år.
Derudover udtrådte Henrik Freese af bestyrelsen, da han fraflytter området.
Thomas W. Hansen, Lundemosen 1, blev valgt for 1 år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen:
René L. Johansson, Lilleholm 22, og Preben Hjort Rasmussen, Lundemosen 77.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med PwC.
PwC blev valgt.
10. Eventuelt
I februar-marts 2019 er der foretaget en reparation omkring Storeholm 5 - 7, og flere medlemmer
fra det område syntes, at arbejdet havde taget lang tid og var blevet udført på en meget ineffektiv
måde.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen, og derefter takkede formanden for mødet.

Referat er udarbejdet af bestyrelsen.
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