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Referataf ordinar generalforsamling,
onsdagden 21.september2011
pi
kl. 19.00 HotelGriffen.
Deltagere
fra bestyrelsen:

IngolfLind-Holm
LeifBrunoHansen
EbbeFrank
HansMikkelsen
Kai Platz
SvendErikPedersen
KimFarsoe

Deltagere
medstemmeret:
Deltagere
medstemmeret
til valgi gruppe1:

1 1 4s t k .
73 stk.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valgaf dirigent
Beretning
om detforlobneregnskabsir
Godkendelse
af revideret
Arsrapport
Indkomne
forslag
Valgaf bestyrelsesmedlemmer
Derskalvelges et bestyrelsesmedlem
i hvergruppe
PAvalger:
- HansMikkelsen
Kai Platz
- JoanPrahlSkovgaard
- lngolfLind-Holm
6. Valgaf suppleanter
til bestyrelsen
- PoulErikMortensen
- HelgeHansen
- GitteNymark
7 . Valgaf revisor
8 . Eventuelt

Gruppe1
Gruppe1
Gruppe2
Gruppe3
Gruppe1
Gruppe2
Gruppe3

Formanden
indledtegeneralforsamlingen
med at bydevelkommen
og gik derefterdirekte
punkt1.
overtil dagsordenens
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1. Valgaf dirigent
pegedep6 PeterVangsom dirigent.PeterVangblevenstemmigt
Bestyrelsen
valg,takkede for valgetog startedemedat konstatere,
at generalforsamlingen
var lovligtindvarslet.
Dirigenten
udpegede
2 stemmetellere:
TonnyKofoed
AndersKofoed
2. Beretningfor det forlsbneregnskabsir.
Formanden
fremlagdebestyrelsens
beretning.
Efterberetningen
varder lejlighed
til at stillesporgsmAl.
En modedeltager
sagde,at formandenhavdeomtaltomfangaf tab i ledningsnettet
pAvand
i sin beretning,men ikkenogetom tab pi varme,og spurgtederfor,hvorstortet iab, der
var pAvarmei ledningsnettet.
Detblevoplyst,at det udgorca.20o/o.
Der var ogsAsporgsmAl
til, hvorvidtomfangetaf opgravninger
rundti byenvar stsrreend
tidligere.Selskabets
driftsleder
oplyste,at mengdenaf fejl var ca.20 i 6r, hvilketvar pA
sammeniveautilforeg6ende
Ar.
HansMikkelsen
henledte
pd,at selskabet
opmerksomheden
havdeanlagten retssagmod
leverandsren
at de muffer,derefterfslgende
vistesig ikkeat vere tatte, hvisde var
montereti omr6dermedrisikofor indtrangningaf vandudefra.
Direktarengjordeopmerksompe, at der ikkevar tafeom en retssag,men om en voldgiftssag samtat omfangethavdevist ikkeat vare sA stortsom antagetpA tidspunktet
for anleggelseaf voldgiftssagen
i 2002-2003.
Beretningen
blevdereftertagettil efterretning.
3. Godkendelseaf revideretArsrapport.
gennemgikhovedpunkter
@konomichefen
i det fremlagteregnskab.Arsrapporterne
for
RonneVandA/S og RonneVarmeA/S blevgennemg6et
som orientering
til de fremmodte, da det kun er 6rsrapporten
for RW a.m.b.a.,
der skullegodkendes
af generalforsamlingen.
Dereftervar der mulighed
for at stillesporgsmAl
til regnskaberne.
En deltagerudtryktebekymring
for om der var tilstrekkeliglikviditet
i RsnneVarmeA/S,da
afdrag pA lAn overstegafskrivningerne
pA anlegsaktiverneog der ogsA skulle vere
likviditet
til anlegsinvesteringer.
Okonomichefen
forklarede,
at der de seneste6r havdeveret lAn,der udlobmed storeafdragsidsti perioden,men at det sidstelAnmed storeafdragudloberi indevarenderegnskabsdr.

\7J"RVV
Et andetsporgsmAl
drejedesig om Arsagentil, at omkostninger
til ridgivningi Ronne
VarmeA/S var overskredet
i forholdtil budgettet.
Hervar forklaringen,
at der skyldesat der
er brugt ressourcertil arbejdemed undersogelse
af mulighederfor andre opvarmningskilder
endfossilebrendsler.
Derefterleste dirigentenrevisorpAtegningen
op for de fremmadte,hvorefterdrsrappoten
godkendtes.
4. Indkomneforslag
Dervar ingenindkomne
forslag.
5. Valgaf bestyrelsesmedlemmer
PAvalger:
-

HansMikkelsen
Kai Platz

Gruppe1
Gruppe1

-

Joan PrahlSkovgaard

Gruppe2

-

lngolfLind-Holm

Gruppe3

Dirigenteninformerede
kort om reglernei valgregulativet,
ifalgehvilketkandidaturskal
meddelesindengeneralforsamlingen,
og spurgteom der var sporgsmdl,
hvilketikkevar
tilfeldet.
Der var opstillet2 kandidater
til gruppe1, og derforgjordedirigenten
opmerksompA,at
der skullev€re skriftligafstemning.
Denskriftlige
gavfolgenderesultat:
afstemning
- HansMikkelsen
16stemmer
- Kai Platz
57 stemmer
Dermedvar Kai Platzvalgtsombestyrelsesmedlem
for gruppe1.
I gruppe2 og 3 varderkunopstillet
1 kandidat
i hvergruppe.
DermedvalgtesJoanPrahlSkovgaard
som bestyrelsesmedlem
for gruppe2 og
lngolfLind-Holm
sombestyrelsesmedlem
for gruppe3.
6. Valgaf suppleantertil bestyrelsen
- PoulErikMortensen
- HelgeHansen
- GitteNymark

Gruppe1
Gruppe2
Gruppe3

Alletre kandidater
blevvalgtudenmodkandidater.
7. Valg af revisor.
Efterindstilling
fra bestyrelsen
blevRsnneRevisiongenvalgtsomselskabets
revisor.
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8. Eventuelt
i gruppe1.
Kai Platzbadom ordetog takkedefor valgetsombestyrelsesmedlem
af, hvordangeoDerefterbad selskabetsdirektarom ordetog gav en kort gennemgang
termifungerer.
for en god geneder takkededeltagerne
ordettil formanden,
Herefteroverdrogdirigenten
godt
og
i bestyrelsen
for
et
samarbejde
Hans
Mikkelsen
Formanden
takkede
ralforsamling.
som nyt bestyrelsesmedlem.
velkommen
bsd JoanPrahlSkovgaard
for god ledelseaf generalforsamlingen.
dirigenten
Til sluttakkedeformanden
ca.kl.20.20.
Modetsluttede
Referent:MonaKirchler
Godkendtaf dirigent

