
 

Nyhedsbrev nr. 9. maj 2018 

GENERALFORSAMLING  
Generalforsamlingen holdes torsdag den 31. maj 2018 kl. 19:00 på Vester Skerninge Friskole med 
følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Beretning for det forløbende regnskabsår. 
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering. 
6. Forslag fra bestyrelsen. 
7. Indkomne forslag fra andelshaverne. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og følgende er på valg: 

A. John Svensson 
B. Orla Hansen 
C. Hanne Nylev 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
A. Karen Strandhave 
B.  

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

11. Eventuelt 
 

Vedr. 1  : Bestyrelsen foreslår Aage Sækmose 

Vedr. 8  : Alle er villige til at modtage genvalg 

Vedr. 9  : Karen Strandhave  er villige til at modtage genvalg 

Vedr. 10: Bestyrelsen foreslår genvalg 

 

  



POLITISK BEHANDLING AF VORES PROJEKT 

Bestyrelsen forventer, at vores projekt behandles af Svendborg Byråd på mødet den 29. maj 2018. 
Og vi forventer, at Byrådet er positiv overfor projektet, som efter 5. høringsrunde hos berørte 
forsyningsselskaber er behandlet af administrationen.  

På samme møde vil lokalplan for området, hvor fjernvarmeværket skal opføres, blive behandlet.  
 

FINANSIERINGEN AF VORES PROJEKT 

Sidst orienterede vi om, at vi har prøvet Den Europæiske Finansieringsbank, som har nogle 
attraktive lån med en lav rente. Vores projekt passer til bankens formål, men vores projekt er 
desværre ikke stort nok. 
Derfor er vi gået tilbage til at låne hos Kommunekredit, som også har lave renter. Det kræver en 
kommunegaranti, og ansøgning er sendt, og administrationen arbejder på det. 
Vi har også sendt ansøgning til almindelige realkreditforeninger, ligesom vi har spurgt 
pensionskasser, der har udmeldt interesse i bæredygtig energi.  

  

STATUS PÅ KONTRAKTER 

Siden kampagnen i foråret 2017, der var afgrænset til parcelhusforbrugerne, har vi koncentreret 
os om at få kontrakter hjem fra storforbrugerne. Det forløber efter planen, og de kommunale 
bygninger kommer med, når Byrådet har behandlet vores projektansøgning.  

 

Næste nyhedsbrev forventes udsendt først i juni eller i hvert fald inden sommerferien.  

 

Med venlig hilsen 
Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand 

 

NB! 

Får du dette nyhedsbrev på papir, vil vi gerne have din mail-adresse, hvis du har sådan en.  
Det er dyrt at sende post, og med vores begrænsede økonomi er brevene hidtil blevet uddelt af 
nogle af vore trofaste hjælpere. Det er vi meget taknemmelige for, men det er et stort arbejde 
at omdele. 
 
Send din mail-adresse til en af nedenstående; 

 
erik.stoumann@gmail.com eller perbach7@gmail.com 


