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Referat af o rdinær gen eralfo rsamling d. 22 - LA -Z 0 L4
Den72. oktober 2014 kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Uggelhuse- Langkastrup
Kraftvarmeværk AmbA i Langkastrup forsamlingshus med følgende dagsorden:

l. Valg

af dirigent.
Beretning for det forløbne regnskabsår.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Budget for indeværende drifts år fremlægges.
Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan.
a. Godkendelse af betinget aftale om overdragelse af Uggelhuse
Kraftvarmeværk til Verdo.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere Bo Johannesen m.fl
a. Bestyrelse påIægges at uds§de beslutningen om harmoniseringen med VERDO
indtil der foreligger belyst beslutningsgrundlag samt en godkendelse fra
Energitilsynet.
b. Bestyrelsen pålægges at undersøge, hvilken vannepris ULK kan titbyde forbrugern
hvis forbruger indbetaler deres andel på ca. Kr 28.000 værkets gæld, og
afskrivningsgnrndlaget reduceres tilsvarende.
c. Bestyrelsen pålægges at undersøge muligheden for en kontrolleret nedlukning af
værket over en 3 års periode.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlernmer. Formand Dorthe Grand og Peter Lembcke er på
valg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. VaIg af revisor
10. Eventuelt

2.
3.
4.
5.

Ad dagsordenens pkt.

1.

Formanden bød velkomrnen og foreslog advokat Claus Søgaard-Cbristensen som dirigent. Da ikke
andre blev bragt i forslag, konstaterede formanden, at Claus Søgaard-Christensen var valg.
Clans Søgaard-Christensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, uanset at der
i den første indkaldelse var anført, at mødestedet var Uggelhuse Forsamlingshus. Dirigenten
opfordrede de mødende til at fremkomrne med indsigelser mod geireralforsamlingens lovlighed" Der

fremkom ingen.
Dirigenten havde umiddelbart før sit valg taget stilling til stemmeretten for de deltagere som kunne
være omfattet af vedtægtens § 6 stk. 7 samt andre tvivlsspørgsmål i forbindelse med udlevering af
stemmesedler.
Dirigenten konstaterede, at der var mødt l7S brugere af 192 mutige. Hemnder var 12 repræsenteret
via fuldmagl.

Ad dagsordenens plfi. 2
Formanden Dorthe §rand aflagde bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Dirigenten satte beretningen under debat"
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