Referat fra generalforsamlingen 30. september 2013 på Mou Hotel
Formanden Per Greve bød velkommen til de 52 fremmødte, og gik derefter over til dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
Herunder om vedtægtskorrektioner og uddybende tilføjelser for tilpasning til Aalborg Kommune.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Carsten Pedersen, Henrik Saarup og Jens Jensen, som alle modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter.
På valg er Thomas Jensen og Thomas Lyngholm, som begge modtager genvalg.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Henrik Saarup blev foreslået til dirigent og valgt uden modkandidater. Han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og gav ordet videre til Per Greve for beretning.
Formanden kom i sin beretning for det 23. regnskabsår ind på det gode regnskabsresultat, forårsaget af
blandt andet et usædvanligt godt el-salg og en refusion af uretsmæssigt opkrævede afgifter. Ligeledes
blev der redegjort for forløbet af forsikringssag vedrørende lynnedslag i 2011/2012. Der blev redegjort
for afvigelser i kapacitetsomkostningerne i forhold til budgettet.
I forbindelse med solvarmeprojektet blev der åbnet op for at forbrugerne kan indbetale andelsgæld, og
44 forbrugere har benyttet sig af dette indtil dato. Det er stadig muligt at indbetale, så varmeregningen
nedsættes her og nu. Opførelsen og ibrugtagningen af anlægget er forløbet planmæssigt.
I forbindelse med optagelse af lån til finansieringen og afgivelse af kommunegaranti for dette krævede
kommunen nogle få justeringer i vedtægterne. Bestyrelsen har foretaget disse i henhold til vedtægternes
bestemmelser, og formanden redegjorde overfor generalforsamlingen på bedste vis for disse små
justeringer.
Kommunen har krævet tinglysning af forblivelsespligt, og der er udsendt høringsbreve til samtlige
forbrugere. Der er jo ikke noget nyt i det, bortset fra tinglysningen, og i høringsperioden er der kun
kommet en enkelt indsigelse.
Til slut kom formanden ind på det urimelige i, at det kun er de 35 barmarksværker med den dårligste
økonomi, der har fået tilladelse til andre brændstoffer end naturgas. Mou Kraftvarme har haft en stabil
prispolitik hen over årene og har ikke ladet priserne tage himmelflugten. Det er en af årsagerne til, at vi
stadig har lidt af den gamle gæld tilbage.
Fra salen blev der stillet spørgsmål om forsikringssagen, og om hvem i kommunen der behandler
spørgsmål om varmeværket. Derefter blev beretningen godkendt.
Årsregnskabet blev fremlagt at Thomas Jørgensen fra Industrivarme. Årsregnskabet blev godkendt.
Budget blev ligeledes fremlagt af Thomas Jørgensen. Godkendt, selvom vedtægter ikke kræver det.
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller forbrugere.
Der var genvalg til bestyrelsesposter, suppleanter og revisorer
Under eventuelt ønskede et par forbrugere en beregning vedrørende indfrielse af andelsgæld, den ene
havde ikke fået den omdelte beregning, den anden var ny forbruger. Formanden tager hånd om det.

