Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 27. maj 2021
GEV Huset kl. 19.00

Efter tur afgår:
• Gert Schønning
• Nis Chr. Sørensen
• Knud H. Lauridsen
• Carsten Skov
Valg af suppleant:
• Anni Thrane (på valg)
Punkt 5: Valg af statsautoriseret revisor
Punkt 6: Indkomne forslag
Punkt 7: Evt.
Anni Thrane er første suppleant og på valg i 2021. Poul Lund Mikkelsen er anden suppleant og
er på valg i 2022.
Kl. 19.00 bød formanden Jørgen Kristensen velkommen til 11 stemmeberettigede fremmødte.
Han meddelte, at bestyrelsesmedlem Carsten Skov tager referat af generalforsamlingen.
Ad pkt. 1:
Johnny Hansen blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig.
Ad pkt. 2:
Formanden aflagde beretning, hvorefter der var mulighed for spørgsmål.
Spørgsmål: Jeg har hørt om et samarbejde mellem Billund Varmeværk og GEV A/S ?
Svar: Det er korrekt, der er planer om et fælles Energicenter med en placering mellem de to byer,
og med ledningsforbindelse til begge selskaber. Derved opnår vi mulighed for at sende og modtage overskydende varme fra Grindsted til Billund, og modsat. Aktuelt er det Billund der imødeser behov for ekstra varme til deres forbrugere, men det er samtidig også en fremtidssikring for
Grindsted, at de også kan modtage varme fra Billund, hvis behovet opstår. Det er stadig i planlægningsfasen, og en endelig beslutning om gennemførelse vil blive meldt ud til offentligheden
når det sker.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
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Dagsorden ved den ordinære generalforsamling i GEV Amba.
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Bestyrelsens beretning
Punkt 3: Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2020 til godkendelse
Punkt 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant

Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 27. maj 2021
GEV Huset kl. 19.00
Ad pkt. 3:
Revisoren gennemgik regnskabet, hvorefter der var mulighed for spørgsmål.
Spørgsmål: Der var ingen spørgsmål til regnskabet

Ad pkt. 4:
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
• Gert Schønning
• Nis Chr. Sørensen (genopstiller ikke)
• Knud H. Lauridsen
• Carsten Skov
Herefter blev følgende foreslået til bestyrelsen:
• Gert Schønning
• Anni Thrane
• Knud H. Lauridsen
• Carsten Skov
Der var ikke andre forslag, hvorefter de 4 ovennævnte blev valgt til bestyrelsen.
Valg af suppleant:
Anni Thrane udtræder som suppleant for at indtræde som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslår Pernille Steffensen som suppleant.
Herefter er suppleanterne valgt således:
Poul Lund Mikkelsen som første suppleant og på valg i 2022. Pernille Steffensen indtræder som
anden suppleant og er på valg i 2023.
Ad pkt. 5:
Genvalg af Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Ad pkt. 6:
Indkomne forslag - Ingen

Ordinær Generalforsamling den 27. maj 2021

Side 554

Visma Addo identifikationsnummer: c1260995-7e4a-42f6-9a55-3f106d266e57

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
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Ad pkt. 7:
René Heiselberg Gier orienterede omkring visionen, Grindsted – den grønne hovedstad, samt
hvordan GEV’s rolle i denne henseende er tænkt.
Jørgen Kristensen takkede dirigenten, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen kl 19.40 med
bemærkningen, at det her vist er rekord i hurtigst afviklede generalforsamling i værkets historie.

Johnny Hansen
Dirigent
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Således passeret:
Grindsted, den 27. maj 2021

Carsten Skov
Sekretær
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