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Referat fra Generalforsamlingen den 7. oktober 2020, kl. 19.30 
 
 
Formand Esben Jeppesen bød velkommen til de fremmødte andelshavere. 
I alt var der 20 deltagere inkl. bestyrelsen. Heraf 16 stemmeberettigede. 
 
 
 

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Dorte Christensen, som blev valgt enstemmigt. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne, idet der er indkaldt pr. brev udsendt den 14. 
september 2020, samt annonceret i Salling Avis den 16. september 2020. 
 
 

2. Beretning for det forløbne regnskabsår: 
Formanden bød velkommen til de fremmødte, og aflagde herefter beretning for det foregå-
ende regnskabsår. 
Værket har i år haft 25 års jubilæum. Der har ikke været arrangeret noget i den forbindelse, 
dels på grund af Covid-19, dels for ikke at påføre værket unødvendige udgifter.  
Det er endvidere nøjagtig 6 år siden i dag, at der blev lukket op for overskudsvarmen fra 
Skamol. I de forgangne år, har Skamol udvidet kapaciteten, så værket nu får stort set al var-
men derfra. Kedlen har kun været startet i forbindelse med at Skamol har haft lukket i som-
mer for at vedligeholde. Skamol havde ellers varslet en mulig nedlukning i maj pga. Covid-
19, men det blev ikke til noget før den planlagte nedlukning i juli måned.  
Motoren er nu helt uden for drift, efter at værket ikke modtager grundbeløb længere. Besty-
relsen har overvejet, om den evt. skal sælges, og er også blevet kontaktet af et firma, ang. 
dette. Pågældende firma ville dog ikke give noget for motoren, men blot sørge for at den 
blev taget ned uden omkostninger for værket. Dette vil betyde, at gavlen skal tages ned, 
hvilket også er muligt, da den er opbygget af moduler, som godt kan nedtages. Bestyrelsen 
har besluttet at afvente, om der på et tidspunkt er nogen, der evt. vil betale lidt for motoren. 
Der er formentlig mange til salg i øjeblikket pga. det bortfaldne grundbeløb, og den er jo 
ikke i vejen.  
Værket har 3 nye kunder på vej, og der har derudover været en enkelt forespørgsel.  
Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning, som herefter blev godkendt. 
 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
Revisor gennemgik regnskabet og oplyste bl.a., at salget har været stabilt. Der var en 
prisændring sidste år, fordi resultatet blev lidt anderledes end forventet, da budgettet blev 
lavet i første omgang. Udover salget var der stadig en rest af grundløbet, som udløb ved ud-
gangen af 2019. Økonomien i værket er, som også tidligere oplyst, baseret på, at kunne be-
holde en stabil pris, på trods af grundbeløbets bortfald. Der er en difference i forhold til 
budgettet på -65 TDK. 
Der var et enkelt spørgsmål gående på, hvordan prisen kan sættes ned, når der kommer flere 
kunder. Revisor forklarede omkring prissætningen, og hvordan varmeprisen fra Skamol er 
nedadgående pga. regulering i forhold til gasprisen, som også er nedadgående.  
Der var ikke flere spørgsmål, og det reviderede regnskab blev herefter godkendt uden be-
mærkninger. 
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4. Fremlæggelse af budget for 2020/2021: 
Revisor gennemgik budgettet. Der er budgetteret med samme salg som sidste år. Der for-
ventes billigere gas, bl.a. pga. afgiftsnedsættelser. Der er endvidere færre renteudgifter.  
Sp. fra forbruger: Er der noget loft på varmeprisen fra Skamol, når nu det følger gasprisen.  
Sv. fra revisor: Det er der ikke, men indtil videre har den kun været nedadgående pga. fal-
dende gaspriser og afgift.  
Budgettet blev herefter blev godkendt uden yderligere spørgsmål.  
 
 

5. Forslag fra bestyrelsen: 
Ingen forslag.  
 
 

6. Indkomne forslag fra andelshaverne: 
Ingen forslag. 
 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:   

På valg var Esben Sejr Jeppesen, Gunnar Christensen og Jens Jørgen Pedersen, som alle var 
villige til at modtage genvalg.  
Der var ikke andre forslag, hvorfor alle 3 blev genvalgt uden afstemning.  
På valg som suppleanter var følgende: 
1. suppleant: Sonja Justesen. 
2. suppleant: Søren Jul Søndergaard. 
Begge var villige til at modtaget genvalg og da der ikke var andre forslag, blev begge sup-
pleanter herefter valgt uden afstemning. 

 
 

8. Valg af revisionsfirma: 
Bestyrelsen foreslog PWC, som blev genvalgt. 
 
 

9. Eventuelt: 
En forbruger har spurgt til, om det er muligt at lease en varmeveksler af værket, ligesom 
man gør andre steder, f.eks. i Skive.  
Værket har tidligere forhørt sig hos andre værker i vores størrelse, ang. denne mulighed, 
men fik dengang indtrykket af, at det ville være ret omkostningstungt mht. administration, 
og at der muligvis ikke er så mange af værkets forbrugere, der vil benytte sig af dette. Da 
der dog snart kan blive tale om, at flere forbrugere skal have udskiftet deres vekslere til en 
ny model, vil værket prøve at undersøge, hvordan det ser ud mht. leasing i dag, og om det 
evt. kunne være en mulighed.  
 
Der var ikke flere bemærkninger til dette punkt, hvorfor dirigenten takkede for god ro og or-
den, og nedlagde sit hverv.  
 
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med kaffe og brød.  
 
 
  
Dirigent: Dorte Christensen    Ref.: Christa B. Lykke 


