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Referat fra ordinær generalforsamling 
torsdag den 25. september 2014 på Firhøjskolen. 

 
Til generalforsamlingen var fremmødt 5 stemmeberettigede andelshavere udover bestyrelsen, der var 
fuldtallig. 
 
Formand Aage Lohmann Poulsen bød velkommen og ledte mødet indtil generalforsamlingen havde 
valgt dirigent. 
 
Punkt 1 – Valg af dirigent. 
John Lou blev valgt som dirigent. John Lou konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og 
indkaldt korrekt i henhold til vedtægtens gældende bestemmelser. 
 
Punkt 2 – Beretning for det forløbne regnskabsår. 
Beretningen blev fremlagt af formand Aage Lohmann Poulsen. Der var ingen bemærkninger til 
regnskabet. 
 
Punkt 3 – Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 
Revisor fremlagde årsregnskabet 2013/2014.  Der blev bedt om uddybning af årsag til tab på 
forbrugere og tab på fællesindkøb. Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens uddybning. 
Årsregnskabet blev godkendt. 
 
Punkt 4 – Budget for indeværende driftsår fremlægges. 
Kasserer Erik Madsen fremlagde budgettet for budgetåret 2014/2015.  
Der var spørgsmål til om skønnet til omsætningen var for høj. 
 
Punkt 5 – Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for de kommende år 
Formand orienterede kort om forventninger til investering i lastbil og flisfyr. 
 
Punkt 6 – Indkomne forslag fra andelshavere. 
Der var fremkommet følgende forslag fra en forbruger, der var ønsket taget op på 
generalforsamlingen. 
 

• Der bør indføres en godkendelse af referatet fra generalforsamlingen af fremmødte . 
Grundlaget for dette henføres til at sidste års referat ikke stemmer overens med de faktuelle 
forhold.  Der var bl.a. spørgsmål fra fremmødte som udtrykkeligt blev ønsket ført til referat 
hvilket ikke er sket. Referatet var desuden meget sparsomt. 
 
Bestyrelsen vil undersøge mulighederne og om muligt tage dette med i overvejelserne 
fremadrettet. Videre blev der fra spørger udtrykt ønske om større åbenhed fra bestyrelsen 
omkring forholdene for værket fx ved at referater fra generalforsamlinger og 
bestyrelsesmøder offentliggøres på hjemmesiden.  Dette blev taget til efterretning. 
 

• Det skal undersøges om selskabets egen leverance af gylle til værket kan gøres billigere. 
Udgifterne til bilen er høje og det bør derfor undersøges om følgende: 
- Kan pågældende leveringer gøres billigere af en ekstern leverandør. 
- Kan det alternativt bedre betale sig at lease bilen.  Dette blev der forespurgt om sidste år,    
   hvilket ikke blev ført til referat som ønsket. 
 
Bestyrelsen oplyste, at dette tidligere er undersøgt og at såvel bud fra ekstern leverandør og 
omkostninger samlet set ved leasing var dyrere end en løsning, hvor værket selv investerer i 
bil. 
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• Hvem køber man roer af og er det den bedste pris vi kan få det til. Har man undersøgt prisen i 

forhold til andre leverandører. 
 
Bestyrelsen oplyste, at det er værket selv der står for dyrkning på lejet areal samt at der 
fortsat er tale om en opstartsfase, hvor niveauet for hvor stor en mængde roer værket har 
brug for samt omkostningsniveau afdækkes. 
 

•  Bør man overveje, om man kan energieffektivisere eftersom 12 % af vores fremstillede 
energi (rent økonomisk) anvendes på værket. 
 
Bestyrelsen oplyste, at seneste energigennemgang blev gennemført for 3 år siden og at det er 
et forhold der til stadighed er fokus på. 

 
• Hvor langt er man kommet med omkring forklaringer til andelshaverne omkring, at de 

leverede styringen ?  Dette var oppe ved sidste generalforsamling. 
 

Spørgsmålet blev drøftet. 
 

• Da man i henhold til fremsendte regnskab har anvendt 890.000 kr. til affald ønskes en 
redegørelse for hvad affald dette er og om det er økonomisk rentabelt at købe dette i forhold 
til værket. 

 
Bestyrelsen oplyste, at det bl.a. omhandler fiskeolie og sprit. Noget af det affald der anvendes 
er gratis, noget må vi købe og andet får vi penge for at modtage.  

 
Punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Michael Thougaard og Alice Dreyer blev genvalgt og John Lou blev nyvalgt til bestyrelsen. 
 
Punkt 8 – Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
Arne Jeppesen blev genvalgt og Willi Christiansen blev nyvalgt til bestyrelsen. 
 
Punkt 9 – Valg af revisor. 
Carsten Nielsen blev genvalgt. 
 
Punkt 10 – Eventuelt. 
 
 
Godkendelse af referatet: 
 
Dato:____________________     Underskrift:______________________________ 
                                                                                John Lou, Dirigent 


