
 

Referat fra ordinær generalforsamling i Brøns Kraftvarmeværk – 22. juni 2021. 
 
 

Næstformand Knud Nielsen bød de ca. 11 fremmødte velkommen – og var selv af bestyrelsen foreslået  
som dirigent. 
 

 1.Knud Nielsen blev valgt. – Han konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet –  
for aflæggelse af formandens beretning. 
 

2.    Valg af 2 stemmetællere – valgt blev Poul Peter Gad og Kurt Juul 
 

 3.Knud Nielsen læste formand Kaj Nielsens beretning op for regnskabsåret 1.4.2019 til 31.3.2020 

Beretningen blev godkendt- 
Beretningen– er kopieret ind på efterfølgende sider 
 
 4.    Værkets revisor Palle Kristensen – fra Revisionsfirmaet Beierholm gennemgik  
        driftsregnskabet – som han havde delt rundt. 

Driftsregnskabet viser en underdækning på kr. 213.031 

 

        I status udgør kreditforeningsgæld kr. 2.526.845 
         heri medregnet nyt lån     kr. 1.986.602  – rente 2,72 % - udløber 15.03.2033 - (nyt flisværk.) 
         det gamle låns restgæld  kr.    540.243  – rente 3,19 %  - udløber 20.12.2021 
 

Palle Kristensen besvarede spørgsmål til regnskabsposterne. 
         Regnskabet blev godkendt 
 

5.Budget for 2021/2022 - blev gennemgået af revisor – med forventet varmesalg 2300 Mwh.   
Faste afgifter er nedsat for beboelsesejendomme. 
 Varmepriser 2021/2022er nedsat fra 575 kr.- kr. 500 kr. (inkl. moms) pr. MwH.  
        Budget 2021/2022 blev taget til efterretning 
 

6.   Der var ingen forslag fra bestyrelsen 
 

7.   Der var ikke indkommet forslag fra andelshaverne. 
 

8.Valgt til bestyrelsen blev:Kaj Nielsen         - genvalgt 
                                               Poul Peter Gad  - genvalgt 
                                               Hanne Madsen  - nyvalgt 
       Der var skriftlig afstemning. 
 

9.   Som suppleanter valgtes: Kirsten Seidel   1.suppleant 
                                                   Thomas Guld Hansen   2. suppleant 
 

10.Som værkets revisor valgtes:              Revisionsfirmaet Beierholm, Toftlund afd. 
 

11.   Under evt. fremkom der forslag fra Thomas Guld Hansen til bestyrelsen – vil blive fulgt op. 
 

Knud Nielsen afsluttede generalforsamlingen med tak til de fremmødte – til bestyrelsesmedlemmerne  
og suppleanterne for en stor indsats i varmeåret – samt især en stor tak til varmemester Kurt Juul  
 
Også tak til den daglige revisorkontakt Palle Kristensen for det gode samarbejde her. 
 
Sluttelig var der tak til dirigent Knud Nielsen for et godt ledet møde. 
 
Ref. / Else Degn Hansen Referat godkendt af dirigenten Knud Nielsen: 
 

    
                                                                                                               ---------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        sign. Knud Nsign. Knud Nsign. Knud Nsign. Knud Nielsenielsenielsenielsen    
    
Efterfølgende bestyrelsesmøde: 
 

Bestyrelsen konstituerede sig med 
 
Kaj Nielsen som formand – Knud Nielsen som næstformand - Poul Peter som kasserer 
Else Degn Hansen som sekretær 


