Beretringen blev taget til efterretning,

Ad dagsordenens pkt. 3
Revisor Erik Møller aflagde regnskabet å}I.3DAW. Dirigenten konstaferede, at regnskabet er
Hrderskrevet af bestyrelse og revision.
Dirigenten satte regnskebet til debat.
Dieter Fuhlendcrf ønsker følgende ført til referat "Der er henlagt 187.000kr'til tab på debitor. Dette
er ifølge varmforsyningsloven ikke lovligt".
Kirs{en og Jørgen lkagh ønsker følgende fent til referat "Vi ffir ikke lov til atkommentere
regnska.bet i det omfans, sorn vi ønsker def'.
Med forsarnlingens tiltræden satte dirigenten regnskabet til afstemnirry ved håndsoprækning.
Regnskabet blev godkendtmed overvældende urajoritet. Dervarfire stemmer i mod godkendelse af
fusrapporten.

Ad dagsordenens pkt, 4
Revisor Erik Møller gennemgik det af bestyrelsen vedtagne budget for året 20r412t15.
Der var lejlighed til at stille spørgsmåI.
Ad dagsordenens pkt.

5

Peter Lembcke gennemgik den indgaede betingede aftale om overdrageise af alle aktiver og
passiver (undtagen skat) til Verdo.
Det oplystes, at et bestyrelsesmedlem Søran Laursen ikke kunne tiltræde en overdragelse, rnedens
de øvrige var for.
§øren Laursan uddybede, hvorfor han ikke kunne tilslufte sig aftalen rned Verdo.
Der fandt derefter en omfattsnde debat sted omkring fordele og ulernper ved drn betingede aftaleDa debatten var ved at være udtømt saue dirigenten forslaget under skiftlig afstemning, idet han
bemærkede, at forslagets vedtagelse ville kræve kvalificeret majoritet i overensstemmelse med
vedtægæns § 6 stk.9.
Afstemning vistq at der var 83 stemmer for og 79 stemmer imod forslaget Forslaget blev derfor
ikke vedtaget, da det krævede 2/3 flertal.

Ad dagsordcnans pkt 6.
Forslagsstillerne frafaldt forslag 6a som føIge af resultatet af stemningen under pkt. 5.
Forslagene 6b og 6c blev sat under skriftlig afstemning efter forudgående debat
Forslag 6b "Bestyrelsen pålægges at undersøge, hvilken varmepris IJLK kan tilbyde forbrugerne,
hvis forbrugeme indbetaler deres andelpå ca. DKK 28.000 værkets gæId, og
afskrivningsgnrndlaget reduceres tilsvarende" blev vedtaget med 116 stemmer for og 29 sternmer

imod.
Forslag 6c "Bestyrelsen pålægges at undersøgr rnuligheden for en kontrolleret nedlukning af værket
over en 3 års periode" blev vedtagetmed gB stemmer for og 38 stemm«.

Ad dagsordenens pkt.7
Dorthe Grand og Peter Lembcke, der begge var på valg meddelte, ar de ikke genopstilter.
Andy Tomes og Bent furdersen meddelte, at de ønskede at frække sig fia bestyretsen"
Dirigenten konstaterede, at der skulle vælges fire nye medleormer. Der meldte sig fire kandidater.
Didgenten konstaterede herefter at scm ny medlemrner i bestyrelsm var følgende valgt: Niels
Bonde Nielsen (2 åri, Claus Mølgaard (2 år) Jane Boje {1 år} og Tove Jenssn
år} med de
valgperioder, der er angivet i parentesen.
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