OVERLUND FJERNVARME a.m.b.a.

Toftegårdsvej 2, Tlf: 8667 3017
8800 Viborg Fax: 8667 6332

Referat fra ordinær generalforsamling i Sct. Margrethes Gård, den 30. oktober 2019.
Tilstede fra bestyrelsen: Michael Petersen, Niels Møller Christensen, Leif Møller, Bent
Pedersen, varmemester Hans Jørgen Pedersen og forretningsfører Bjarne Vestdam.
Der deltog i alt 10 forbrugere, i generalforsamlingen.
Pkt.1:

Valg af dirigent.
Bjarne Vestdam blev foreslået og valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen var
lovligt indvarslet ved annoncering i to lokale aviser, samt ved skriftlig indkaldelse, med det
foreskrevne varsel.

Pkt.2:

Beretning for det forløbne regnskabsår.
Formanden gennemgik og uddybede, den i forvejen udsendte beretning, for det forløbne
driftsår.
Der blev besvaret spørgsmål til fjernvarmedrift med varmepumpe, træflis, og vandtabet.

Pkt.3:

Det reviderede årsregnskab 2018-2019 fremlægges til godkendelse.
Regnskabsføreren fremlagde og uddybede det i forvejen udsendte, og af bestyrelsen godkendte,
reviderede årsregnskab.
Der blev besvaret spørgsmål til overskud og underskud, samt prisændringer.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Pkt.4:

Budget for indeværende driftsår fremlægges.
Regnskabsføreren fremlagde det i forvejen udsendte budget, for indeværende driftsår.
Der blev besvaret spørgsmål til varmeprisstigninger, og til fjernvarmesystemet i Viborg.

Pkt.5:

Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
Der var forslag fra bestyrelsen om at få generalforsamlingens accept til at deltage i samarbejdet
med Viborg Fjernvarme, Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen og Energi Viborg,
om etablering af et nyt forbrugerejet varmeselskab i Viborg.
Emnet blev drøftet og uddybet.
Generalforsamlingen vedtog med 9 stemmer for forslaget og en stemme blank, at Overlund
Fjernvarme, skal deltage i arbejdet med etablering af nyt varmeselskab i Viborg. Der kan ikke
indgås forpligtende aftaler.

Pkt.6:

Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Der var ikke indkommet forslag.

Pkt.7:

Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Niels Møller Christensen og Bent Pedersen afgår efter tur)
Begge modtog genvalg.

Pkt.8:

Valg af to suppleanter til bestyrelsen. (Leif Horn Hermann og Carsten Skude afgår.)
Begge modtog genvalg.

Pkt.9:

Valg af revisor. (Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, afgår.)
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt, som revisor.

Pkt.10:

Eventuelt.
Der blev besvaret spørgsmål til geotermi sagen i Viborg.
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