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Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 17 maj 2022 kl. 19. 00
pé Hotel Green Solution House.

Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra direktionen:

Ingolf Lind-Holm
Joan Prahl Parente
Henrik K. Hansen
Brian B. Mikkelsen
Kim Kettner

Thomas Bay Jensen
Søren Schov

Erik Steen Andersen (Direktør)
Tommy Skov Jensen (Økonomichef)

Deltagere med stemmeret:
Deltagere med stemmeret i gruppe 1
Deltagere med stemmeret i gruppe 2
Deltagere med stemmeret i gruppe 3
Stillingsfuldmagter gruppe 2
Stillingsfuldmagter gruppe 3

78 stk.
68 stk.

9stk.
1 stk.

57 stk.
10stk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport
4. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skal vælges et bestyrelsesmedlem i hver gruppe
Pé valg er:

Kim Kettner (villig til genvalg)
Clas Ludvigsen
Brian B. Mikkelsen (villig til genvalg)
Brit Kofoed Dahl

Henrik K. Hansen (villig til genvalg)

Gruppe 1
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 2
Gruppe 3
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6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:

Lars Hansen
Majbritt Tønnesen
Rikke Duevang

7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og gik derefter direkte
over til dagsordenens punkt 1.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen pegede på Peter Vang som dirigent. Generalforsamlingen valgte Peter Vang
med akklamation. Peter Vang takkede for valget og indledte med at'konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Som stemmetællere valgtes Ole Bonderup, Jane Mortensen og Birgitte Hansen.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.
Efter beretningen var der lejlighed til at stille spørgsmål.

1) Jens Christian Olsen:
Det var en katastrofe da vi fik mørkelagt Bornholm, fordi søkablet blev revet over, skal
høre om det er n'gtigt at det koster forbrugere 10-12 mio. kr. som RW tidligere har
udmeldt?

ILH:
Efter at vi havde henvendt os til pressen med en forventet meromkostning på 10 mio.
kr. hvis Beof alene kunne fyre med olie når søkablet er i stykker, så "kunne Beof
alligevel godt fyre med træflis på blok 6 samtidigt. Derfor ser det ud til at
meromkostningen havner pé ca. 4, 5 mio. kr. Det er dog stadigvæk helt urimeligt at
RW skal betale denne uforskyldte meromkostning.

2) Claus R. Christensen:
Er fusion ikke en god idé?
For Jeg kan ikke se fordelen ved at køre alene, har i undersøgt fordele og ulemper?
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ILH:
En fusion vil måske skabe ro, men det vil ikke skaber de bedste priser for forbrugerne.
Vi i RW vil altid kæmpe for at forbrugeren får de bedste vilkår og lavest mulige pris.

Jens Christian Olsen:

Ved fusion undgås vel advokatomkostninger?

ILH: Ja det er korrekt, men igen disse omkostninger er givet godt ud i forhold til at
sikre at vi får de bedste vilkår og laveste priser.

3) Kent Johnsen:
Jeg vil gerne rose medarbejdere, direktion og bestyrelse for det gode arbejde i
udfører?

ILH:
Efter endte klapsalver sagde Ingolf mange tak.

Der var ikke flere spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Generalforsamlingen tog derefter beretningen til efterretning.

3. Godkendelse af revideret årsrapport.
Økonomichefen gennemgik et sammendrag af den fremlagte årsrapport for RW a. m. b. a.
Tilsvarende sammendrag fra årsrapporterne for Rønne Vand A/S og Rønne Varme A/S blev
ligeledes gennemgået som orientering til de fremmødte.

Der var efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål til årsrapporterne.

Der var ingen spørgsmål og årsrapporten blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Kim Kettner

Claes Ludvigsen
Brian B. Mikkelsen
Brit Kofoed Dahl
Henrik K. Hansen

(ønsker genvalg)

(ønsker genvalg)

(ønsker genvalg)

Gruppe 1
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 2
Gruppe 3
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Dirigenten gjorde opmærksom på, at valgproceduren med opstilling af kandidater med en
tidsfrist på 1 måned før generalforsamlingen var velkendt, og derfor ikke behøvede nærmere
gennemgang.

^gruppe 1 var der kampvalg mellem Kim Kettner og Claes Ludvigsen og i gruppe 2 mellem
Brian B. Mikkelsen og Brit Kofoed Dahl.
De fik hver 5 minutter, hvor den kunne præsentere sig selv. Herefter var der hemmelig
afstemning. Valgt med flest stemmer i gruppe 1 blev Kim Kettner og valgt med flest stemmer
i gruppe 2 blev Brian B. Mikkelsen.

Kandidat Henrik K. Hansen i gruppe 3 blev genvalgt til bestyrelsen ved fredsvalg.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er:

Lars Hansen
Majbritt Tønnesen
Rikke Duevang

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

Suppleanterne i alle 3 grupper blev valgt ved fredsvalg.

7. Valg af revisor.

Efter indstilling fra bestyrelsen blev Rønne Revision valgt som selskabets revisor.

8. Eventuelt

Formanden takkede for god ro og orden, og ønskede de valgte bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter tillykke med valget. Også en stor tak til bestyrelsen, direktionen og
medarbejderne i RW, for det store stykke arbejde, udført i det forgangne år. Til sidst lød der
en tak til dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen.

Mødet sluttede ca. kl. 20. 30.

Referent: Tommy Skov Jensen

Godkendt af dirigent

Dato: ^ -Z


