Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 26. april 2022
GEV Huset kl. 19.00

Efter tur afgår:
• Jørgen Kristensen
• Jens Elkjær-Larsen
• Johnny Hansen
Valg af suppleanter:
• Poul Lund Mikkelsen
• Pernille Steffensen
Punkt 5: Valg af statsautoriseret revisor
Punkt 6: Indkomne forslag
Punkt 7: Evt.
Kl. 19.00 bød formanden Jørgen Kristensen velkommen til 42 stemmeberettigede fremmødte.
Han meddelte, at bestyrelsesmedlem Carsten Skov tager referat af generalforsamlingen.
Ad pkt. 1:
Nis Chr. Sørensen 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: Der blev stillet spørgsmål fra salen vedr. den daglige drift, og de kommende projekter som GEV har planlagt. Der var en deltager der efterspurgte de 4 siders orientering om generalforsamlingen i Ugeavisen. Der blev spurgt til om GEV har styr på at der er forsyningssikkerhed nu, og ikke mindst om 5-10 år, hvis nu f.eks at IFF lukker her i Grindsted. Der blev spurgt til
om samarbejdet mellem Billund Varme og GEV kunne indbefatte en sammenlægning af de to
bestyrelser og direktioner. Der blev spurgt om der er billigere strøm hvis man f.eks vasker tøj om
natten i stedet for om dagen. Derudover blev der spurgt om ikke at det ville være en fordel for
GEV at fusionere med f.eks Norlys, kunne det ikke give billigere elpriser her i Grindsted.
Svar: Formanden og direktøren besvarede de stillede spørgsmål.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
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Dagsorden ved den ordinære generalforsamling i GEV Amba.
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år
Punkt 3: Det reviderede årsregnskab for 2021 fremlægges til godkendelse
Punkt 4: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 26. april 2022
GEV Huset kl. 19.00

Spørgsmål: Hvordan er forbedring af resultatet i GEV Fibernet fremkommet.
Der blev desuden spurgt til hvordan GEV har placeret sine investeringer i værdipapirer.
Der blev spurgt til hvorfor at man ikke fremlægger regnskaberne i de enkelte datterselskaber, jeg
føler ikke at jeg som forbruger får nok viden ved kun at få fremlagt koncernregnskabet. Der blev
spurgt til om GEV er lønførende, synes at det samlede beløb til personaleomkostninger indikerer
det. Så blev der spurgt til om GEV har store tab på deres forbrugere.
Der blev spurgt til aflønning af bestyrelsen, og at man gerne vil kunne aflæse denne i tilgængeligt materiale fra selskabet, f.eks på hjemmesiden. Og der var et stort ønske om transparens om
alt i GEV, og samtidig var der en tilkendegivelse om at man synes at dette bliver opfyldt i dag, så
stor ros til GEV for det.
Hvordan kan det være at man har valgt at ensrette det faste abonnementsbidrag for alle forbrugere på GEV varme, er det ikke de små der kommer til at betale for de store.
Hvorfor har man optaget lån i virksomheden, og samtidig placeret ca. 105 mio i værdipapirer,
var det ikke bedre at indfri disse lån med pengene fra sine beholdninger.
Står der i formålsparagrafferne at man må investere så stor en del af sin egenkapital i værdipapirer, og i så fald hvilken risiko som man må placere dem på.
Er der andre aktiver end de ca. 57 mio fra CO2 kvoter, som man ikke har medtaget i regnskabet.
Hvordan indkøber GEV flis til sit værk.
Svar: Direktøren og formanden og økonomidirektøren besvarede spørgsmålene.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad pkt. 4:
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
• Jørgen Kristensen
• Jens Elkjær-Larsen
• Johnny Hansen
Herefter blev følgende foreslået til bestyrelsen:
• Jørgen Kristensen
• Jens Elkjær-Larsen
• Johnny Hansen
Der var ikke andre forslag, hvorefter de 3 ovennævnte blev valgt til bestyrelsen.
Valg af suppleant:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Lund Mikkelsen og Pernille Steffensen. De er iflg. vedtægterne valgt frem til næste generalforsamling.
De to blev begge genvalgt.
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Ad pkt. 3:
Revisoren gennemgik regnskabet, hvorefter der var mulighed for spørgsmål.
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Ad pkt. 5:
Genvalg af Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad pkt. 7:
René Heiselberg Gier orienterede omkring året 2021 samt hvad der er i vente.
Jørgen Kristensen takkede dirigenten, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen kl 20.45.
Således passeret:
Grindsted, den 26. april 2022

Nis Christian Sørensen
Dirigent

Ordinær Generalforsamling den 26. april 2022

Carsten Skov
Sekretær

Side 579

Visma Addo identifikationsnummer: c03eb9aa-55ac-4fc1-9f71-11f9d7112430

Ad pkt. 6:
Indkomne forslag : Ingen
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