
 

Nyhedsbrev nr. 20 - april 2021 

GENERALFORSAMLING den 20. maj 2021 kl. 19: 
Vi har i år valgt at holde årets generalforsamling virtuelt. Trods muligheden for, at der er åbnet lidt 
for indendørs forsamling, har vi ikke vovet at gøre det fysisk, og for at deltage skal du logge på med 
nedenstående link:  
https://zoom.us/j/98006340459?pwd=cVB1ZUZIOUZoUVF3Z2xSSWIxS29XZz09  
 
Vi har allieret os med Thomas Visby, der vil stå for det tekniske med styring af taletid og 
afstemning. 
Da alle ikke har mulighed for at være med digitalt, er der mulighed for at deltage i mødet fysisk på 
Vester Skerninge Friskole kl. 19. Her vil Per Bach vise mødet på en storskærm og give mulighed 
for, at du kan få ordet og stemme.  
Da der vil være begrænsning på antallet af deltagere, skal du tilmelde dig til Per på tlf. nr. 52148890 
senest den 20. maj kl. 16. 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning for det forløbende regnskabsår. 
3. Det reviderede årsregnskab for 2020 fremlægges til godkendelse. 
4. Budget for indeværende driftsår for 2021 fremlægges. 
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år 2021/22 til orientering. 
6. Forslag fra bestyrelsen		

Bestyrelsen	bemyndiges	til	ved	forfald	at	supplere	sig	selv	frem	til	førstkommende	
generalforsamling.	Ligeledes	bemyndiges	bestyrelsen	at	nedsætte	ad´hock	
arbejdsgrupper	til	konkrete	opgaver	i	forbindelse	med	byggeriet.  

7. Indkomne forslag fra andelshaverne. 
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) 

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 

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

Svendborg 
11. Eventuelt 
 

  



PROJEKTET: 
• Projektet er nu kommet et vigtigt skridt nærmere en realisering med to vigtige begivenheder 

i sidste måned.  
Projektforslaget er sendt til Svendborg Kommune og Miljø- og Naturudvalget har behandlet 
det første gang. Det er herefter sendt i høring frem til og med den 13. maj. Tidsplanen for en 
færdig behandling er Byrådets møde i juni.  

• Den 23. marts godkendte Økonomiudvalget en kommunegaranti til projektet, og vi har 
modtaget et tilbud på lån fra Kommunekredit.  

Projektforslaget peger på en god økonomi, der viser, at vi kan sætte projektet i gang med knap 500 
forbrugere ud over storforbrugerne. Da vi allerede har kontrakter med ca. 500 har vi igangsat en ny 
hvervekampagne, der gik i gang søndag den 18. april. Der er husstandsomdelt næsten 1.000 foldere, 
og det ser ud til at blive godt modtaget.  
Der er allerede godt gang i tilmeldingerne, og når første skæringsdato for et godt tilbud er udløbet 
den 30. juni, forventer vi at være tæt på målet.  
Vi har fået opdateret vores hjemmeside – fjernvarme5762.dk, og her kan du også se info-folderen. 
  
Med venlig hilsen 
Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand 


