TØNDER FJERNVARMESELSKAB a.m.b.a.
Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus
Dagsorden i henhold til vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport 2019 fremlægges til godkendelse
4. Budget 2020 opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår
fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere¨
a) Der foreslås, at flisvarme projektet standses, indtil der politisk er enighed om hvad den
fremtidige energipolitik vil indebære af afgifter på biobrændsel
b) Forslag om el-tilslutning af varmepumper
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes§ 7, på valg er:
a.) Peter Nørkjær
b.) Niels C Høyer
c.) Gert Christiansen
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 1. Bente Koudal Sørensen blev valgt
Ad 2. Peter Nørkjær gennemgik beretningen for det forløbne regnskabsår.
En bruger spørger til Brødrene Hartmann sagen.
Peter Nørkjær redegør for forliget, uden at gå i detaljer.
Ad 3. Thomas Kragh gennemgik den reviderede årsrapport.
En forbruger syntes ikke, at beløbet for forliget med Brødrene Hartmann fremgår tydeligt i
det trykte regnskab.
Thomas Kragh redegør for forholdet.
En forbruger spørger til transmissionsledningen fra Brødrene Hartmann, Thomas Kragh svarer
ja, den er med under aktiver.
En forbruger spørger om beløbet fra forliget påvirker budgettet i fremtiden, Thomas Kragh
siger at det vil give udsving.
Peter Nørkjær forklarer at der kan komme lidt advokat udgifter endnu.
Bente Koudal Sørensen konkluderer at regnskab 2019 er godkendt, ingen ønskede afstemning.
Ad 4. Thomas Kragh fremlægger budget 2020 og forklarer de lave priser i 2020.
Ad 5. Peter Nørkjær gennemgår investeringsplan og gennemgår de enkelte punkter.
Ca. 1.9 mio kr. er afsat til investering.

´

Ny central: støbearbejdet er næsten færdigt.
En forbruger spørger til flis, og hvor den kommer fra. Peter Nørkjær oplyser at bestyrelsen
har lavet aftale med Hede Danmark.
En forbruger spørger til flisværket. Peter Nørkjær redegør for driften.

Ad 6. Ingen forslag
Ad 7. Forslag fra forbruger om at stoppe flisværket, forslaget blev forkastet, forbruger var ikke
mødt op og ingen kunne tilslutte sig.
Forslag fra forbruger om el- varmepumper.

´

Ad 8. Der indsamles skriftlige forslag til kandidater.
Følgende blev foreslået:
Peter Nørkjær
Gert Christiansen
Niels C. Høyer
Ole Andersen
Ole Andersen er valgt i forvejen, så Bente Koudal Sørensen konkluderer at Peter, Gert og
´
Niels er valgt.
Ad 9. Valg til suppleant, følgende blev foreslået:
Inger Lis Andresen (modtager valg)
Verner Leonhardt (modtager valg)
Michael Petersen (modtager valg)
Susanne Jordt (modtager valg)
Inge T. Thomsen (modtager ikke valg)
Sønnich Sønniksen (modtager ikke valg)
Følgende 2 blev valgt til suppleanter:
Inger Lis Andresen som 1. suppleant
Susanne Jordt som 2. suppleant
Ad 10. Valg af revisor:
Thomas Kragh fra revisionsfirmaet W. Kragh A/S blev valgt til revisor
Ad 11. Evt.
En forbruger spørger til grønne områder nær flisværket
En forbruger nævner at måske bliver geotermi aktuelt igen.
Dirigenten konstaterer at alle punkter er gennemgået og takker for god ro og orden
Peter Nørkjær takkede dirigenten og generalforsamlingen sluttede kl. 21.00
Sign. dirigent Bente Koudal Sørensen
Referent Lars Rytter

