
Referat af ordinar generalforsamling I RW a.m.b.a. onsdag de1 22'

september 2010 kl. {9.00 pi Hotel Griffen.

Deltagere fra bestYrelsen:

Deltagere med stemmeret:
Udleverede stemmesed ler:

Ingolf Lind-Holm
Leif Bruno Hansen
Ebbe Frank
Hans Mikkelsen
Kai Platz
Svend Erik Pedersen
Kim Farsoe

21 stk.
70 stk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forlobne regnskabsAr.

3. Godkendelse af revideret Arsrapport.

4. Indkomne forslag.

Ebbe Frank har stillet folgende to forslag til andring af vedtagterne:

4.1.Valg af formand og nastformand pa generalforsamlingen.
4.2. Offenliggarelse af referater fra s6vel generalforsamling som bestyrelsesmoder.
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

PA valg er:
- Administrator for Sparekassen Bornholms Fond'

Svend Erik Pedersen.
- Forretningsforer i BO 42.

Ebbe Frank.
- Selvstendig RAdgivende Ingenior,

Leif B. Hansen.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

- Direktsr Poul Erik Mortensen
- Akonomichef Carsten Juncker
- Disponent Gitte NYmark

Valg af revisor.

Eventuelt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

7.

8 .

Referat:

Formandenbad velkommen til generalforsamlingen i RW a.m.b.a. og gik derefter ti l
dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Peter Vang som dirigent. Peter Vang blev enstemmigt valg, takkede
for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Beretning for det forlobne regnskabsAr.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Efter beretningen var der lejlighed til at stille sporgsmAl'

Der blev spurgt om, hvordan formanden kunne takke for et godt samarbejde i bestyrelsen,
nfir et bestyreisesmedlem havde anlagt en retssag mod selskabet. Formanden svarede at
retssagen havde givet anledning til at enkelte bestyrelsesmedlemmer havde varet
inhabile ved behandling punkter der kunne relateres til retssagen. Ebbe Frank
preciserede, at retssagen ikke var anlagt af et bestyrelsesmedlem, men af dennes
arbejdsgiver.



Der blev spurgt om, hvor hojt det nyudmeldte prisloftet for vand var. Der blev svaret at
omregnet iif mg i variabel tarif, kunne prisen vaere hojest ca. 8 kr. pr. m3.

Et andet sporgsmAl drejede sig om belobet pA 14 mio. kr., der er betalt til @stkraft
vedrorende afgifter til SKAT. Sporgeren onskede at vide om, der var en tidshorisont pA en
eventuel afslutning af sagen mod SKAT. Formanden svarede, at det er rigtigt at belobet er
betalt via @stkraft til SKAT, hvilket dog ikke indeberer en accept, men alene er sket fordi
procesrenterne til SKAT er meget hoje. Sagen forventes at blive pAbegyndt indenfor de
neste mAneder. Formanden turde ikke gatte pA hvor lang tid sagen ville tage.

Beretningen blev derefter taget til efterretning af forsamlingen'

3. Godkendelse af revideret irsrapport.

@konomichefen gennemgik hovedpunkter i den fremlagte Arsrapport.Arsrapporterne for
Ronne Vand A/S og Ronne Varme A/S blev gennemgAet som orientering til de
fremmsdte, da det kun var Arsrapporten for RW a.m.b.a., der skulle godkendes af
generalforsamlingen.

Der var ingen sporgsmAl til Arsrapporternes indhold. Der blev spurgt om Arsagen til at
firsrapporterne ikke var u nderskrevet af samtlige bestyrelsesmed lem mer.
Formanden forklarede, at det var en konsekvens af, at de pAgeldende
bestyrelsesmedlemmer havde varet inhabile i dele af behandlingen af Arsrapporterne, og
derfor ikke sA sig i stand til at underskrive.

Efter en drsftelse af ovenstAende, blev irsrapporten godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

4.1. Valg af formand og nestformand pA generalforsamlingen

Dirigenten indledte punktet med at forklare om den vedtegtsendring, der blev vedtaget pA
sidste Ars generalforsamling, hvor den eneste andring, der vedrorer bestyrelsens
sammensetning, er opdelingen i valggrupper. Hidtil har bestyrelsen i henhold til sivel
tidligere som nuverende vedtegter konstitueret sig med formand og nestformand.
Dirigenten henledte endvidere opmerksomheden pA reglerne om vedtegtsendringer, der
medfgrte, at denne generalforsamling ikke kunne vedtage andringer,

Dirigenten bad forslagsstilleren om at uddybe og begrunde forslaget. Forslagsstilleren
forkiarede, at der kunne v€re en risiko for en konstituering med formand og nestformand
fra samme valggruppe, og at det kunne vere uhensigtsmassigt i en situation med
stemmelighed pA grund af at medarbejderrepresentanten kunne undlade at stemme. I et
sAdant tilfalde ville formandens stemme vare afgorende.

Dirigenten oplyste, at han havde gjort forslagsstilleren opmarksom pe, at den foreslSede
endring kunne give anledning til, eller krave konsekvensendringer, samt at forslaget



endvidere kravede, at man havde overvejet, hvordan valget af bestyrelsesmedlemmer
gennemfores i relation til valg af formand og nastformand.

Dirigenten mente at forslaget ikke var tilstrakkeligt belyst, og kunne derfor ikke bringe
forslaget til afstemning.

4.2, Ollentliggorelse af referater fra sAvel generalforsamlingen som
bestyrelsesmoder,

Dirigenten bad om en uddybning og begrundelse af forslaget.

Forslagsstilleren anfarte at det ville vare naturligt med offentliggorelse i
monopolvirksomheder og at det er enestAende, at referater fra generalforsamlinger ikke
offentliggores.

Formanden svarede, at referater fra generalforsamlinger skal offentliggores, men at aktie-
selskabslovgivningen direkte er til hinder for en offentliggorelse af referaterne i Rsnne
Vand A/S og Ronne Varme A/S. Der kan derfor kun ske en offentliggorelse af referater fra
moderselstinet RW a.m.b.a., og da der stort ikke er aktiviteter i moderselskabet, ville det
blive nogle intetsigende referater.

Der blev stillet et andringsforslag om at udgive et nyhedsbrev i stedet for offentliggorelse
af referatet i RW a.m.b.a. Efter nogen droftelse om, i hvilke medier offentliggorelsen
eventuelt skulle ske, bad dirigenten forsamlingen tage stilling til, om den foreslAede
vedtagtsandring skulle omhand le:

1. nyhedsbrev
2. madereferat

Stemmerne fordelte sig s6ledes:

For 1. nyhedsbrev 25 stemmer
For 2. modereferat 42 stemmer

Den foreslfiede vedtegtsandring skulle dermed omhandle offentliggorelse af
bestyrelsesmodereferater fra RW a. m. b.a.

Dernast foranledigede dirigenten yderligere en skriftlig afstemning om hvorvidt der kunne
samles flertal for eh vedtegtsendring. Dirigenten gjorde opmarksom pa, at for at andre
vedtegterne pA en ekstraordiner generalforsamling, kreves det indledningsvis at
forsfaget pA denne generalforsamling vedtages med 213 af de afgivne stemmer.

Stemmer fordelte sig sAledes:

For
lmod
Blank

42 stemmer
27 stemmer
1 stemme



Da der var afgivet 70 stemmer, skulle mindst 47 stemme for forslaget. Da dette ikke var
tilfaldet blev forslaget forkastet.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
PA valg er:

- Administrator for Sparekassen Bornholms Fond
Svend Erik Pedersen

- Forretningsforer iBO 42
Ebbe Frank

- Selvstendig RAdgivende Ingenior
Leif B. Hansen

- Direktor Poul Erik Mortensen
- Akonomichef Carsten Juncker
- Disponent Gitte Nymark

Dirigenten informerede kort om reglerne i valgregulativet, der er udarbejdet og vedtaget af
bestyrelsen. I henhold til valgregulativet skal forslag til kandidater vere bestyrelsen i
hende senest 1 mAned for generalforsamlingen, men da der ikke er et tilsvarende krav
eller henvisning til valgregulativet i vedtegterne, ville dirigenten acceptere nye
kand idatforslag fra generalforsamlingen.
Der var ikke andre kandidatforslag, og derfor genvalgtes alle tre kandidater for en 2-Arig
periode.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Som suppleant til gruppe 2 blev foreslAet:

- Formand i BO 42 Helge Hansen,
- Keld Ulriksen, Lejerbo, blev ligeledes foreslAet.

@konomichef Carsten Juncker havde inden generalforsamlingen meddelt at han flytter fra
Ronne i lobet af efterdret, og vil derfor gerne stille sit kandidatur i bero sAfremt at der stiller
andre suppleanter op. Da dette var tilfaldes blev der kun stemt om Helge Hansen og Keld
Ulriksen.

Den skriftlige afstemning i gruppe 2 gav folgende resultat:

Helge Hansen
Keld Ulriksen

39 stemmer
1 stemme



7. Valg af revisor.

Efter indstilling fra bestyrelsen blev Ronne Revision genvalgt som selskabets revisor.

8. Eventuelt

Der var en modedeltager, der efterlyste bedre information i forbindelse med den endring
ved udsendelse af opgorelser, som blev indfort sommeren 2010'

Herefter overdrog dirigenten ordet tilformanden, der takkede deltagerne for fremmodet, og
dirigenten for en kvalificeret og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Modet sluttede ca. kl .  21.15.




