År 2016, den 29. september kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Jægerspris Kraftvarme
A.m.b.a. på Færgelundens Motel- og Kursuscenter.
Repræsenteret var 60 almindelige medlemmer, 2 storbrugere og 1 fuldmagt.
Formanden, Ove Hansen, bød velkommen.
1. Line Herbst blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
2. Alice Stendrup og Jann Gåsedal blev valgt som stemmetællere.
3. Formandens udleverede skriftlige årsberetning blev oplæst og gennemgået.
Anker Gold havde spørgsmål til ATES-anlæg og DAM-lager samt udtrykte bekymring omkring geotermi.
Årsberetningen godkendtes.
4. Det reviderede årsregnskab efter varmeforsyningsloven blev gennemgået af
Hans Christian Kjærgaard. Nogle spørgsmål fra andelshaverne blev drøftet og
besvaret hvorefter revisor Ole Kallesøe gennemgik regnskabet i henhold til årsregnskabsloven. Regnskaberne blev godkendt.
5. Budget for året 2016-17 blev gennemgået af Joel Hermansen, der oplyste, at
pga. faldende gaspriser samt stor tilbagebetaling fra SKAT og overdækning
fra tidligere år er overskuddet kr. 4.932.875. For at undgå beskatning af det for
øgede overskud, har det været nødvendigt at foretage ekstraordinære skatte
mæssige afskrivninger for de seneste 3 skatteår. Varmeprisen er på 3. år falden
de.
Budgettet blev godkendt.
6. Bestyrelsens forslag om anskaffelse af ny hedtvandskedel med tilhørende varmepumper blev gennemgået af Flemming Ulbjerg fra Rambøll.
Anker Gold spurgte til om det tidligere gennemførte projekt om solvarme havde
holdt priserne og levet op til det forventede. Joel gennemgik tallene herfor og
oplyste, at det have det med ca. 3.5 min kr. i udbytte til ultimo 2016.
Jan Andersen foreslog at vente 1 år mere med at gå ind i projektet men at man i
mellemtiden kunne foretage diverse undersøgelser.

Formand Ove L Hansen oplyste, at alt er gennemprøvet samt at hvis der kommer
en isvinter vil værket ikke kunne levere varme til forbrugerne uden at motorerne kører hvilket er dyrt.
Flemming Ulbjerg fra Rambøll forklarede at det er akut nødvendigt med mere
kapacitet.
Joel Hermansen foreslog at projektet blev yderligere gennemarbejdet og fremlagt til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling.
Jan Mau mente at forslaget skulle fremmes til afstemning af dirigenten.
Dirigenten forslog herefter at bestyrelsen fik en lille pause til at summe.
Forslaget i dets helhed blev bragt til afstemning og ved håndsoprækning vedtaget idet 1 undlod at stemme, 6 stemte imod og resten af de fremmødte stemte
for.
Herefter blev investeringsplanen gennemgået af Hans Christian Kjærgaard og
godkendt.
7. Der var ikke indkommet forslag til behandling
8. Bestyrelsesmedlemmerne Ove L. Hansen, Bent Juhl Jensen og Bent Gordon Johansen blev
genvalgt.
9. Suppleanten Kjeld Hansen blev genvalgt og Helle Christensen blev valgt som ny suppleant.
Kim Ernst tilbød ad hoc assistance til bestyrelsen.
10. Ole Kallesøe genvalgtes som revisor.
11. Formand Ove L. Hansen takkede for den store deltagelse.
Generalforsamlingen slut kl. 22.00.
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