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Bestyrelse.:

Afbud Jan Lillegård

Dirigent.:

Karl Erik Storbjerg

Referat.:

Peter Buhl

Endvidere mødt.:

Revisor Svend Erik Prüsse, driftsleder Henrik Jessen, samt afgående driftsleder Leif Pedersen.

Antal udleverede stemmesedler:
Vand:
Varme:

40 stk.
32 stk.

1. Valg af dirigent.
Karl Erik Storbjerg blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretningen, hvortil der efterfølgende ikke var spørgsmål.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
Svend Erik Prüsse gennemgik årsrapporten inkl. noter. Gennemgangen gav efterfølgende anledning til få spørgsmål fra salen. Alle spørgsmål blev besvaret. Kristian
Siggaard spurgte ind til posten regulering vedr. feriepenge forpligtigelse på
148.000,-. Revisoren forklarede.
Ole Bo spurgte ind til IT udgifter. Driftsleder forklarede og revisor henviste også til
regnskabet.
Kurt Overgaard spurgte ind til regnskabsåret og dennes aflæggelse set over til
fjernvarmeselskabet. Revisor forklarede omkring krav fra offentlige myndigheder
samt likviditet i fjernvarmen når fyringssæsonen starter.
Der blev spurgt ind til drikkevandsbeskyttelses afgift, hvortil driftsleder forklarede at
70 % tilfalder Miljøministeriet og 30 % tilfalder kommunen til kortlægning og udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandet.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
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4 Fremlæggelse af budget for indeværende år
Svend Erik Prüsse gennemgik budgettet inkl. noter.
Efterfølgende blev der spurgt om vandtaksterne er uændrede i 2012 i forhold til
2011. Dertil blev der svaret, at de er uændrede.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år
Driftsleder gennemgik investeringsplan for kommende år.
Der blev spurgt ind til udskiftning af stophaner og stikledninger. Driftsleder forklarede omkring udskiftning og koordinering sammen med udskiftning sammen med renovering fjernvarmerør.
Bent Jensen spurgte ind til prisen for udskiftning af vandmåler på 1135,-. Driftslederen forklarede at prisen er inkl. udskiftningen.
Kurt Overgaard spurgte ind til antallet af måler der skal skiftes. Driftsleder forklarede at der i 2012 er skiftet ca. 500 stk. I 2013 skal der skiftes 700 stk.

6. Forslag fra bestyrelsen.
Forslag blev fremsat og godkendt ved generalforsamling for Ølgod Fjernvarmeselskab.
7. Indkomne forslag fra andelshaver
Der er ikke kommet forslag.

8. Valg af fælles bestyrelses medlemmer
Åge Pedersen og Bøje Meiner Jensen blev valgt til stemmetæller.
Følgende blev foreslået:
Henry Buhl
Kristian Klemmensen
Jan Lillegaard
Peter Buhl
Bent Jensen
Bøje Meiner Jensen
Poul Erik Petersen
Kristian Siggaard
Simon Mortensen
Kurt Overgaard
Jørgen Petersen
Svend Aage Kristensen
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Følgende ønskede ikke at blive valgt til bestyrelsen:
Bent Jensen
Bøje Meiner Jensen
Kristian Siggaard
Poul Erik Petersen
Simon Mortensen
Svend Aage Kristensen
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Henry Buhl
43 stemmer
Jan Lillegaard
56 stemmer
Kristian Klemmensen
55 stemmer
Peter Buhl
52 stemmer

9. Valg af fælles suppleanter til bestyrelsen
Kurt Overgaard
Jørgen Petersen

21 stemmer
20 stemmer

10. Valg af revisor
Revisionsfirmaet RSM Plus blev genvalgt.

11. Eventuelt
Bent Jensen opfordrede bestyrelsen til at se på størrelsen af abonnementsbidraget i
forhold til det variable bidrag.
Kristian Siggaard foreslog at undersøge hvad prisen er hos øvrige vandværker.
Kurt Overgaard nævnte muligheden for at differencering af prisen.
Da det ikke var mere under eventuelt nedlagde dirigenten sit hverv, og formanden
takkede generalforsamlingen for fremødet.
.

Karl Erik Storbjerg
Dirigent

Peter Buhl
Sekretær

