J.nr. 40-00.428 JT/shr

År 2017, den 28. september kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Jægerspris Kraftvarme
A.m.b.a. på Færgelundens Motel- og Kursuscenter.
Repræsenteret var 73 almindelige medlemmer, 2 storbrugere og 1 repræsentant fra kommunen.
Formanden, Ove Hansen, bød velkommen.
1. Advokat Jens Thoregaard blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
2. Poul Petersen og Erik Andersen blev valgt som stemmetællere.
3. Formandens udleverede skriftlige årsberetning blev oplæst og gennemgået.
Berit Stehr forespurgte, hvad energibesparelsen gik ud på, og det blev i den forbindelse oplyst,
at alle produktionsvirksomheder skal præstere en energibesparelse, og i det omfang man ikke
selv er i stand hertil, købes en kvote i anden virksomhed. Konkret kan der ikke spares yderligere i Jægerspris Kraftvarme, og man er derfor af lovgivningsmæssige grunde henvist til dette
indkøb.
Årsberetningen godkendtes.
4. Det reviderede årsregnskab efter varmeforsyningsloven blev gennemgået af Hans Christian
Kjærgaard, og efterfølgende gennemgik revisor Ole Kallesøe regnskabet i henhold til årsregnskabsloven. Regnskaberne blev uden særlig debat godkendt.
5. Budget for året 2017-18 blev gennemgået af Joel Hermansen, hvilket ligeledes blev godkendt
af forsamlingen.
6. Der var ikke forslag fra bestyrelsen, men Hans Christian Kjærgaard gennemgik investeringsplanen for kommende år, hvilket ikke gav anledning til særlig debat.
7. Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Joel Hermansen og Leif Kløve, medens Helle
Christensen indtrådte i Jørgen Cramers sted for storbrugerne.
9. Som suppleanter til bestyrelsen blev Kjeld M. Hansen genvalgt, medens Bente Christoffersen
blev valgt som ny suppleant for storbrugerne.

10. Som ny revisor blev revisor Poul Wisniewski valgt.
11. Under eventuelt takkede formanden kollegaerne i bestyrelsen og glædede sig på forsamlingens vegne over, så godt det gik i selskabet. Herudover var der enkelte afklarende spørgsmål
fra salen, hvorefter dirigenten med tak for god ro og orden kunne lukke generalforsamlingen
kl. 20.48.

Dirigent

----------------------------------Jens Thoregaard

