
Ordinær Generalforsamling 

Tirsdag den 26. april 2016 

på Ungdomsgården kl. 19.30 

Ordinær Generalforsamling den 26. april 2016. Side  

 

434 

Dagsorden ved den ordinære generalforsamling i Grindsted El- og Varmeværk Amba. 

Punkt 1.  Valg af dirigent. 

Punkt 2.  Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år. 

Punkt 3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2015 til godkendelse. 

Punkt 4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. 

 Efter tur afgår: 

Jørgen Kristensen 

Johnny Hansen 

Jens Elkjær-Larsen 

 Valg af suppleant. Efter tur afgår: 

Lotte Thomsen 

Punkt 5.  Valg af statsautoriseret revisor. 

Punkt 6.  Indkomne forslag. (Ingen) 

Punkt 7.  Eventuelt. 

 

Kl. 19.30 bød formanden Jørgen Kristensen velkommen til ca. 33 fremmødte. Han meddelte, at 

bestyrelsens sekretær, Johnny Hansen, tager referat af generalforsamlingen. 

 

Ad pkt. 1: 

Brian Majlund blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed be-

slutningsdygtig. 

 

Ad pkt. 2: 

Formanden aflagde beretning, hvorefter der var mulighed for spørgsmål. 

 

Sp.: Hvornår er forbrugerportalen klar? 

Direktøren svarede: Den er snart klar. Skraldevognsmodellen for aflæsning bruges 

stadig. 

 

Sp.: Er det ikke dyrt at opkræve 8 gange årligt? 

Formanden svarede: Ikke i forhold til den likviditet det giver sammen med en mere 

præcis afregning/betaling. 

 

Sp.: Hvorfor afregnes efter m3? 

Direktøren svarede: Det er fordi vi er overgået til Fjernvarmens standardmodel. 

 

Sp.: Tjekker man flow-indstillingen, hvis man har servicepakken? 

Formanden svarede: Det er en del af pakken, men husk også selv at tjekke indstil-

lingen løbende. 

 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 3: 

Direktøren aflagde regnskabet hvorefter der var mulighed for spørgsmål. 
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Sp.: Er det SIFI banker vi bruger? 

Direktøren svarede: Forvaltningen af værdipapirer (50 mio. kr.) har været i udbud. 

Nykredit Bank vandt udbuddet. Vore likvide midler er i Danske Bank. 

 

Sp.: Kan elmasterne på Ahornvej ikke snart fjernes? 

Direktøren svarede: Det er kommunen, som bestemmer hvornår masterne skal væk, 

da vi har kabellagt luftledningerne. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 4: 

Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Følgende blev foreslået: 

 Jørgen Kristensen 

 Johnny Hansen 

 Jens Elkjær-Larsen 

 

Der var ikke andre forslag, hvorefter Jørgen Kristensen, Johnny Hansen samt Jens 

Elkjær-Larsen er valgt til bestyrelsen. 

 

Valg af suppleant: Lotte Thomsen er på valg. 

Rene Heiselberg Gier, som blev valgt til Suppleant i 2015, har meddelt, at han øn-

sker at trække sig som suppleant. 

I stedet for blev Ole Marcussen foreslået. 

 

Der var ikke andre forslag, hvorefter de to blev valgt således: 

Ole Marcussen er valgt som suppleant i de kommende to år. Lotte Thomsen ind-

træder i Rene Heiselberg Gier’ sted som første suppleant i det kommende år. 

 

Ad pkt. 5: 

Genvalg af Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

 

Ad pkt. 6: 

Intet. 

 

Ad pkt. 7: 

Intet. 

Jørgen Kristensen takkede dirigenten, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen og bød på 

bespisning kl. 20.33. 

 

Således passeret: 

 

 

Brian Majlund   Johnny Hansen 

Dirigent    Sekretær 


