Referataf ordinar generalforsamlingI RW a.m.b.a.onsdag de1 22'
september2010kl. {9.00 pi Hotel Griffen.
Deltagerefra bestYrelsen:

IngolfLind-Holm
LeifBrunoHansen
EbbeFrank
HansMikkelsen
Kai Platz
SvendErikPedersen
KimFarsoe

medstemmeret:
Deltagere
ler:
stemmesed
Udleverede

21 stk.
70 stk.

Dagsorden:

1. Valgaf dirigent.
om detforlobneregnskabsAr.
2. Beretning
af revideretArsrapport.
3. Godkendelse
forslag.
4. Indkomne
EbbeFrankhar stilletfolgendeto forslagtil andringaf vedtagterne:
4.1.Valgaf formandog nastformandpa generalforsamlingen.
sombestyrelsesmoder.
4.2.Offenliggarelseaf referaterfra s6velgeneralforsamling

5. Valgaf bestyrelsesmedlemmer.
PAvalger:
- Administrator
Fond'
Bornholms
for Sparekassen
SvendErikPedersen.
- Forretningsforer
i BO 42.
EbbeFrank.
- Selvstendig
Ingenior,
RAdgivende
LeifB. Hansen.

Gruppe1
Gruppe2
Gruppe3

til bestyrelsen.
6. Valgaf suppleanter
-

DirektsrPoulErikMortensen
CarstenJuncker
Akonomichef
GitteNYmark
Disponent

Gruppe1
Gruppe2
Gruppe3

7 . Valgaf revisor.
8 . Eventuelt.

Referat:
til
og gikderefter
i RW a.m.b.a.
til generalforsamlingen
velkommen
Formandenbad
punkt1.
dagsordenens
1. Valgaf dirigent
valg,takkede
foreslogPeterVangsomdirigent.PeterVangblevenstemmigt
Bestyrelsen
indvarslet.
var
lovligt
generalforsamlingen
at
for valgetog startedemedat konstatere,
2. Beretningfor det forlobneregnskabsAr.
beretning.
bestyrelsens
fremlagde
Formanden
til at stillesporgsmAl'
varder lejlighed
Efterberetningen
i bestyrelsen,
kunnetakkefor et godtsamarbejde
Derblevspurgtom, hvordanformanden
svaredeat
Formanden
selskabet.
retssag
mod
en
havdeanlagt
nfiret bestyreisesmedlem
varet
havde
til at enkeltebestyrelsesmedlemmer
havdegivetanledning
retssagen
Ebbe
Frank
retssagen.
til
relateres
punkter
kunne
der
ved behandling
inhabile
men af dennes
preciserede,at retssagenikkevar anlagtaf et bestyrelsesmedlem,
arbejdsgiver.

prisloftet
for vandvar.Derblevsvaretat
Derblevspurgtom, hvorhojtdet nyudmeldte
omregnetiif mg i variabeltarif,kunneprisenvaerehojestca. 8 kr. pr. m3.
drejedesig om belobetpA 14 mio.kr.,der er betalttil @stkraft
Et andetsporgsmAl
pAen
afgiftertil SKAT.Sporgerenonskedeat videom,dervar en tidshorisont
vedrorende
svarede,at deter rigtigtat belobeter
af sagenmodSKAT.Formanden
eventuelafslutning
til SKAT,hvilketdog ikkeindebereren accept,menaleneer sketfordi
betaltvia@stkraft
indenforde
procesrenterne
til SKATer megethoje.Sagenforventesat blivepAbegyndt
ville
tage.
pA
tid
sagen
gatte
lang
hvor
turdeikke
Formanden
neste mAneder.
af forsamlingen'
blevdereftertagettil efterretning
Beretningen
3. Godkendelseaf revideretirsrapport.
for
Arsrapport.Arsrapporterne
i denfremlagte
gennemgik
hovedpunkter
@konomichefen
til de
somorientering
RonneVandA/S og RonneVarmeA/S blevgennemgAet
godkendes
af
skulle
der
RW
a.m.b.a.,
for
da detkunvarArsrapporten
fremmsdte,
generalforsamlingen.
til at
indhold.Derblevspurgtom Arsagen
til Arsrapporternes
Dervar ingensporgsmAl
lemmer.
af samtligebestyrelsesmed
ikkevar underskrevet
firsrapporterne
pAgeldende
af, at de
at det var en konsekvens
forklarede,
Formanden
og
af Arsrapporterne,
havdevaret inhabilei deleaf behandlingen
bestyrelsesmedlemmer
derforikkesAsig i standtil at underskrive.
godkendtaf generalforsamlingen.
blevirsrapporten
Efteren drsftelseaf ovenstAende,
4. Indkomneforslag
4.1.Valg af formandog nestformandpA generalforsamlingen
Dirigentenindledtepunktetmed at forklareom den vedtegtsendring,der blevvedtagetpA
hvordenenesteandring,der vedrorerbestyrelsens
sidsteArsgeneralforsamling,
til sivel
i henhold
Hidtilharbestyrelsen
i valggrupper.
opdelingen
er
sammensetning,
nestformand.
og
sig medformand
tidligeresom nuverendevedtegterkonstitueret
der
pAreglerneom vedtegtsendringer,
opmerksomheden
henledteendvidere
Dirigenten
andringer,
vedtage
ikkekunne
medfgrte,at dennegeneralforsamling
Forslagsstilleren
forslaget.
om at uddybeog begrunde
badforslagsstilleren
Dirigenten
medformandog nestformand
at der kunnev€re en risikofor en konstituering
forkiarede,
i en situationmed
uhensigtsmassigt
kunne
vere
og
at
det
fra sammevalggruppe,
kunneundladeat stemme.I et
pAgrundaf at medarbejderrepresentanten
stemmelighed
stemmevare afgorende.
sAdanttilfaldevilleformandens
opmarksompe,at denforeslSede
oplyste,at hanhavdegjortforslagsstilleren
Dirigenten
samtat forslaget
til, ellerkrave konsekvensendringer,
endringkunnegiveanledning

endviderekravede,at man havdeovervejet,hvordanvalgetaf bestyrelsesmedlemmer
gennemfores
i relationtil valgaf formandog nastformand.
belyst,og kunnederforikkebringe
menteat forslagetikkevartilstrakkeligt
Dirigenten
forslagettil afstemning.
som
af referaterfra sAvelgeneralforsamlingen
4.2, Ollentliggorelse
bestyrelsesmoder,
af forslaget.
og begrundelse
Dirigenten
badom en uddybning
i
medoffentliggorelse
anfarteat det villevare naturligt
Forslagsstilleren
ikke
generalforsamlinger
fra
referater
at
enestAende,
det
er
og
at
monopolvirksomheder
offentliggores.
menat aktieskaloffentliggores,
fra generalforsamlinger
svarede,at referater
Formanden
i Rsnne
referaterne
af
en
for
offentliggorelse
direkteer til hinder
selskabslovgivningen
fra
af referater
VandA/S og RonneVarmeA/S. Derkanderforkunske en offentliggorelse
villedet
i moderselskabet,
moderselstinetRW a.m.b.a.,og da derstortikkeer aktiviteter
referater.
blivenogleintetsigende
i stedetfor offentliggorelse
om at udgiveet nyhedsbrev
Derblevstilletet andringsforslag
i RW a.m.b.a.Efternogendroftelseom,i hvilkemedieroffentliggorelsen
af referatet
tagestillingtil, om denforeslAede
forsamlingen
eventueltskulleske,baddirigenten
le:
skulleomhand
vedtagtsandring
1. nyhedsbrev
2. madereferat
fordeltesig s6ledes:
Stemmerne
For 1. nyhedsbrev
For2. modereferat

25 stemmer
42 stemmer

af
vedtegtsandringskulledermedomhandleoffentliggorelse
Denforeslfiede
fra RW a.m.b.a.
bestyrelsesmodereferater
om hvorvidtder kunne
yderligere
en skriftligafstemning
dirigenten
Dernastforanledigede
gjordeopmarksompa,at for at andre
Dirigenten
samlesflertalfor eh vedtegtsendring.
at
generalforsamling,
kreves det indledningsvis
pA
vedtegterne en ekstraordiner
vedtagesmed213af de afgivnestemmer.
pAdennegeneralforsamling
forsfaget
Stemmerfordeltesig sAledes:
For
lmod
Blank

42 stemmer
27 stemmer
1 stemme

Da detteikkevar
Da der var afgivet70 stemmer,skullemindst47 stemmefor forslaget.
tilfaldetblevforslagetforkastet.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
PAvalger:
- Administrator
Fond
Bornholms
for Sparekassen
SvendErikPedersen
- Forretningsforer
iBO 42
EbbeFrank
- Selvstendig
Ingenior
RAdgivende
LeifB. Hansen

Gruppe1
Gruppe2
Gruppe3

og vedtagetaf
der er udarbejdet
kortom reglernei valgregulativet,
Dirigenten
informerede
i
vere bestyrelsen
skalforslagtil kandidater
I henholdtil valgregulativet
bestyrelsen.
krav
ikke
et
tilsvarende
er
men
da
der
generalforsamlingen,
hende senest1 mAnedfor
nye
acceptere
villedirigenten
i vedtegterne,
til valgregulativet
ellerhenvisning
generalforsamlingen.
fra
kandidatforslag
for en 2-Arig
og derforgenvalgtesalletre kandidater
Dervar ikkeandrekandidatforslag,
periode.
6. Valg af suppleantertil bestyrelsen
-

DirektorPoulErikMortensen
CarstenJuncker
Akonomichef
GitteNymark
Disponent

Gruppe1
Gruppe2
Gruppe3

til gruppe2 blevforeslAet:
Somsuppleant
-

Formandi BO42 HelgeHansen,
foreslAet.
Lejerbo,blevligeledes
KeldUlriksen,

meddeltat hanflytterfra
CarstenJunckerhavdeindengeneralforsamlingen
@konomichef
i
og vil derforgernestillesit kandidaturberosAfremtat der stiller
Ronnei lobetaf efterdret,
op. Da dettevartilfaldesblevder kunstemtom HelgeHansenog Keld
andresuppleanter
Ulriksen.
i gruppe2 gavfolgenderesultat:
afstemning
Denskriftlige
HelgeHansen
KeldUlriksen

39 stemmer
1 stemme

7. Valg af revisor.
revisor.
blevRonneRevisiongenvalgtsomselskabets
fra bestyrelsen
Efterindstilling
8. Eventuelt
medden endring
i forbindelse
bedreinformation
derefterlyste
Dervar en modedeltager,
2010'
sommeren
somblevindfort
af opgorelser,
ved udsendelse
og
for fremmodet,
dertakkededeltagerne
ordettilformanden,
Herefteroverdrogdirigenten
og myndigledelseaf generalforsamlingen.
for en kvalificeret
dirigenten
ca.kl.21.15.
Modetsluttede

