
 
Referat af generalforsamling den 20. maj 2021 kl. 19:00 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Aage Sækmose blev valgt. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, 
gav han ordet til Erik Stoumann. 

2. Beretning for det forløbende regnskabsår. 
Beretningen gav anledning til følgende spørgsmål fra en andelshaver: 
1. Hvorfor laver man ikke en rørledning til Svendborg Fjernvarme? 
Svendborg Fjernvarme er ikke interesseret i sådan en rørledning og det vil heller ikke være 
økonomisk rentabel.  
2. Hvor stor en gæld kan den enkelte andelshaver blive pålagt ved udmelding af Fjernvarmen? 
Så længe der er tilgang af nye andelshavere kan den enkelte andelshaver ikke blive pålagt nogen 
gæld, men kun miste sit andelsindskud. 
Hvis der ikke er tilgang af nye andelshavere, hvilket først forventes at være er en mulighed efter 
10 års drift, vil den enkelte andelshaver ved udmelding kunne blive pålagt en gæld på omkring 
70.000kr, og samtidig miste sit andelsindskud. 
Formandens beretning blev herefter taget til efterretning. 

3. Det reviderede årsregnskab for 2020 fremlægges til godkendelse. 
Årsregnskab for 2020 blev godkendt 

4. Budget for indeværende driftsår for 2021 fremlægges. 
Budgettet blev taget til efterretning. 

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år 2021/22 til orientering. 
Investeringsplan for 2021/22 blev taget til efterretning. 

6. Forslag fra bestyrelsen  
Bestyrelsen bemyndiges til ved forfald at supplere sig selv frem til førstkommende 
generalforsamling. Ligeledes bemyndiges bestyrelsen til at nedsætte ad´hock arbejdsgrupper til 
konkrete opgaver i forbindelse med byggeriet. 
Et forslag om at undlade ”ved forfald” i forslaget fra bestyrelsen blev vedtaget med begrundelse 
i, at man ved forfald har valgte suppleanter.  

7. Indkomne forslag fra andelshaverne. 
Ingen forslag. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, og følgende er på valg: 
A. Erik Stoumann for 2 år (modtager genvalg) 
B. Rudi Rusford Kragh for 2 år (modtager genvalg) 
C. Per Bach for 2 år (modtager genvalg) 
D. Martin Andersen for 2 år (modtager genvalg) 
Alle blev genvalgt for en 2-årig periode. 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen og følgende er på valg. 
A. Egon Kristensen for 1 år. (modtager genvalg) 
B. Edith Pedersen for 1 år. 
Egon Kristensen blev genvalgt for 1 år. 
Edith Pedersen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Poul Buch valgt for 1 år 

10. Valg af revisor. 
A.  Bestyrelsen foreslår Nicolai Groth-Christensen, revisorfirmaet N. G. Christensen, Svendborg 
Nicolai Groth-Christensen blev genvalgt. 

11. Eventuelt 
Intet. 

 
Referent Per Bach Dirigent:  
       
    Aage Sækmose 


