
REFERAT AF GENERALFORSAMLING: 
 
Årets generalforsamling holdes den 19. maj kl. 19:00 på Vester Skerninge Friskole med følgende 
dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Thomas Visby) 
Thomas Visby blev valgt som dirigent 
Som stemmetællere blev Karen Svensson og Søren Lindhardtsen 
 

2. Beretning for det forløbende regnskabsår. 
Som en del af sin beretning gjorde Erik Stoumann opmærksom på en vedtægtsæn-
dring, som var et krav fra myndighederne. Vedtægtsændringen betyder, at udtrædelse 
først kan ske med 1 måneds varsel efter 18 måneder og ikke længere som nu efter 5 
måneder. En vedtægtsændring, der er et krav fra en myndighed kan besluttes af 
bestyrelsen, hvilket er sket på bestyrelsesmødet d. 28. april 2022. Ændringen i 
vedtægterne foretages i punkt 5.1 
 
På et spørgsmål om man kan risikere at komme til at betale sin andel af selskabets 
samlede anlægsudgifter blev det slået fast, at det kunne man ikke, så længe det er 
muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere. På nuværende er 
selskabet under udbygning, hvilket betyder, at nye kunder hele tiden træder til. 
 
Ros fra salen for det store arbejde. 
 
Beretningen taget til efterretning 
 

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 
John gennemgik det reviderede årsregnskab. 
Godkendt 
 

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 
Taget til efterretning 
 

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering. 
På et spørgsmål om de nuværende prisstigninger og leveringsproblemer vil fordyre 
gennemførelsen af projektet så meget, at det vil være klogt at vente lidt, svarede Erik 
Stoumann, at det var umuligt at spå om. Regeringen ønsker ændringer om 2-3 år, 
hvilket kan betyde flere nye projekter, så lad os komme i gang – vi er klar nu! 
Taget til efterretning  
 

6. Forslag fra bestyrelsen. 
Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægterne, som indsættes i §8 under Selskabets 
Ledelse: 
§ 8.9: 
Bestyrelsen kan vælge at aflønne formand, kasserer og eventuelt næstformand med et fast 
månedligt honorar. 
§ 8.10: 



Skal bestyrelsen have løst specifikke og tidsafgrænsede opgaver, kan der ansættes 
personer med de nødvendige kompetencer. Det kan være personer fra bestyrelsen eller 
andre uden for bestyrelsen. Aflønningen i disse tilfælde sker med en fastsat timeløn. 
Opfordring til at stemme for og opfordring til at yngre kræfter træder til. 
Vedtægtsændringerne i § 8.9 og 8.10 blev vedtaget med 80 for og 2, der undlod at 
stemme. 
Med færre fremmødte end halvdelen af alle stemmeberettigede, har mere end 2/3 af de 
fremmødte godkendt ændringsforslagene, hvilket betyder, at ændringsforslagene kan 
godkendes med almindeligt flertal på en ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger 
efter den nu afholdte ordinære generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til den 
ekstraordinære generalforsamling. 
 

7. Indkomne forslag fra andelshaverne. 
Ingen forslag 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Følgende er på valg: 
A. John Svenson (modtager genvalgt) 

Genvalgt 
B. Hanne Nylev (modtager genvalg) 

Genvalgt  
C. Karen Strandhave (modtager ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår i stedet Poul Buch 

Poul Buch valgt 
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

A. Egon Kristensen (modtager genvalg) 
Genvalgt 

B. Bestyrelsen foreslår Dagmar Johansen (nyvalg) 
Dagmar Johansen valgt 

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

genvalg) - Genvalg 
11. Eventuelt 

Rudi Kragh og Erik Stoumann orienterede om start på kampagne for fjernvarme. 
 

Ref. Per Bach 

 

     

 Thomas Visby, Dirigent 


