Generalfarsamline i Ueeelhusc-Lanskastmn Kraftvarmeværk d. 23.10,2{X}9.
Referat if. dassorden.

Åd. 1:
Ad. 2:

Dirigent Ole Rygaard
Referent Camilla Enemærke Petersen
Tilføjelse til dagsorden: valg af stemmetællere: Christian, Vibeke, Dorit og Dan.
Jens P. beder, påvegne af arbejdsgruppen, om ordet til forretningsordenen, hvilket har
forrang frem for udleveret dagsorden Der ønskes præciseret og dokumenteret, hvem der
er hvad ift. Andelshavere vs forbrugere. Andelshaver hæfter for gæld og er at betegne
som eje,re af værket. Andelsbeviset er personligt og ikke bundet af evt- tinglysning.
Værket skal ved optagelse kontakte bruger, udlevere vedtægter og orientere om
overenskomstaftale vedr. pnser etc.
Dieter: Oplæser høj esteretsdom.
Karsten Andersen: Oplyser, at der er indgivet klage og er verserende sag. Når der er
truffet afgørelse heri, må man tage stitling til det videre forløb. Foreslår, at
generalforsamlingen fortsætter.
Dieter: oplyser, at der vil blive indgivet stævning, så&emt generalforsamlingen
fortsætter.
KA: Beder om, at repræsentant fra Dansk Fjernvarme svarerpå evt. spørgsmål vedr.
ovenstående.
DIC Fiemvarme: Kan ikke svare på, hvorvidt domsafsigelse er gældende eller ej, da
han ikke repræsenterer myndighed. Anbefaler/foreslår at generalforsamlingen fortsætter.
Der er nødt til at være mandat for at køre videre og fortsat kunne aftage varme..
Ilieter: Regnskab 1998 - vedtægter: 100 kr.pr. andel, af regnskaber fremgår ingen
andelskapital/indskud. Der er ingen post om indbetalt andelskapital. Ergo er der vel
heller ingen medlemmer. Tidligere ejere af huse, skal have solgt sin andel til ny ejer. Der
er ej heller udleveret vedtægter. Selskabet har altså ingen andelshavere. Melder man sig
ind i afteq kan man aftage vanne i morgen.
Jens P: Vil genre have afsæmning om generalforsamlingen skal fortsæUe.
KA: Appelerer til, at generalforsaml ingen fortsætter.

Afsteming vedhii.ndsoprækning: 64 stemmer
Generalforsamlingen fortsætter.

far-27 imod.

Ad. 3: KA: Formandens berehing: drifuoptimering, stigende oliepriser, besøg på Øster
Horrurm og DAKA. Ophævelse af forblivelsespligten er drøftet med
kommunalbestyrelsens medlemmer- Hvis der skal ske ophævelse, er det betinget af at
der udarbejdes projektforslag, hvilket skal vedtages af Randers B).råd, hvem oplyser, at
de vil modsætæ sig dette" da Randers Kommune herefter vil hæfte for gæld.
Der er pt. overskud * ca 340.000, og der garanteres at varmeprisen vil blive nedsat.
Jens P.: Arbejdsgruppen v/ Dieter Fuhlendorf og Jens Pedersen givet til kende, at
generalforsamlingen ikke følger værkets vedtægter og dermed er ulovlig.
Formandens bereming godkendt.

Åd.

4:

Revideret årsregnskab til godkendelse. Revisor Jeanette Staal BDO Scan Revision
Århus. Der er udleveret uddrag- Den fulde rapport ligge" til gennemsyn på værket og
vil bllve lagt på \iemmesiden.
Regnskabet godkendes efter afstemning: 86 stemmer for- 5 imod- 10 neutral.

Ad.

5:

Varmemester Kurt Christensen fremlægger budget for driftsår.

Ad.

6:

Orienæring fra arbejdsguppen jf. uddelt skriv. Dieter ønsker førttilreferat, at
diskussion/debat ikke skal/ban være personlig.

Ad. 7: Der vil blive orienteret om evt. laneomlægning inden der træffes beslufiring.

Ad.8:

o
o
o
o

Forslag stillet af Tage Nielsen om lukning af værket pr. 31.10.10. Øasker
forslaget til afstemning. 17 stemmer for - 78 imod - 4 blanke - 1 ugyldig.
Forslaget nedstemt.
Finn Tuxen trækker sit forslag, under forudsætning al at det andet stillede
kommertil afstemning.
Fast afgift sættes så lavt som lovligt muligt og den variable mwh pris
forhøjes tilsvarende. 87 stemmer for- I imod - I neutal. Forslaget vedtaget.
Fjemelse/afskaffelse af m2 afglft. Hvis der stemmes for dette trækker
bestyrelsen sig. Forslaget til afstemning: 8 for- 80 imod -zblank-2
ugyldig. Forslaget nedstemt.

Ad.

9:

Der er ingen andre forslag til opstillere. Eksisærende bestyrelse fortsætter.

Ad.

10:

Suppleant. Søren Laursen ønsker genvalg.
Magdalene Lyndrup Petersen ønsker ikke genvalg. Andrew Tomes ( Andy) foreslået
og valgt som ny suppleant.

Ad.

11:

Eksisterende revisor fortsætter.

Ad. 12:

o
o
o

Forespørgsel om, hvordan det går med lukning af værket er drøftet.
Spørgsmål vedr. regninger er ligeledes drøftet.
Kirsæn Eriksen vedr. politianmeldelse: KA forklarer, at flertal i besgrrelsen
ikke fandt grundtil at indgive civilt søgsmåI.
Leif Rygaard orienterer om Drastnrp Bio Energi.

Ref; Camilla Enemærke Petersen.

Dirigent O\Rfgaard
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