Ordinær generalforsamling i Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a.

År 2008, den 24. september kl. 19:30 afholdtes ordinær generalforsamling i Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerpris.

Der var til stede 27 andelshavere, heraf 1 storbruger.

Formanden, Ove Hansen, bød indledningsvist velkommen til de fremmødte, hvorefter dagsordnens
punkter blev gennemgået.

Pkt. 1
Til dirigent valgtes Kenneth Holm Larsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Pkt. 2
Til stemmetællere valgtes Ole Kallesøe, Kjeld Hansen og Erik Andersen.

Pkt. 3
Formand Ove Hansen aflagde beretning for det forløbne år, jf. vedlagte gengivelse. Formanden
kunne bl.a. berette om indgåelsen af 2-årig rabataftale med Dong og at der var kommet mange nye
huse til i årets løb.

Der blev stillet spørgsmål, bl.a. til krav om besparelser og størrelsen af varmetab.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4
Driftbestyrer H.C. Kjærgaard gennemgik den reviderede resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007
til 30. juni 2008 med balance pr. sidstnævnte dato. Driftsbestyreren bemærkede, at resultatet ikke
var det samme som det med indkaldelsen oplyste.

Det oplystes, at produktionsomkostningerne var steget markant, pga. øgede omkostninger til køb af
gas

Efter enkelte spørgsmål blev regnskabet godkendt.

Pkt. 5
Joel Hermansen gennemgik budgettet for indeværende år, der var baseret på et normalår.

Det blev oplyst, at store stigninger havde været nødvendige, hvilket bl.a. imødekommes af at sælge
el dyrere. Det forventes at spare 3 mio. på gas, grundet gunstig fastprisaftale.

Overskud blev overført til næste år, men det håbes at der vil være mulighed for at kunne nedsætte
prisen ved årsafslutningen og evt. med tilbagevirkende kraft.

Der blev stillet enkelte spørgsmål, bl.a. til overskuddet, hvorefter budgettet blev taget til efterretning.

Pkt. 6
H.C. Kjærgaard gennemgik bestyrelsens forslag til en investeringsplan, bl.a. om udskiftning af 3
stk. PLC, undersøgelser vedrørende flis og solvarme, og hovedrenovering af generator.

Investeringsplanen blev godkendt.

Pkt. 7
Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne.

Pkt. 8
Der foretoges genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ove Hansen, Bent Juhl Jensen og Kurt Hansen.

Pkt. 9
Som suppleanter blev valgt Kjeld Hansen og Bent Puggaard.

Pkt. 10
Som revisor blev valgt Ole Kallesøe fra OK Revision ApS.

Pkt. 11
Det blev foreslået at undersøge muligheden for afholdelse af foredrag, hvilket bestyrelsen ville tage
til efterretning.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:45.

Som dirigent: Kenneth Holm Larsen

I bestyrelsen:

Ove Hansen

Joel Hermansen

Leif Kløve

Bent Juhl Jensen

Kurt Hansen

Jørgen Cramer

