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26. ordinære generalforsamling
Tid:

Tirsdag den 30. august 2022 kl. 19.30

Sted: Hou Hallens mødelokale
Dagsorden: I henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent
- Forslag: Per Højgaard.
Per Højgaard valgt uden modkandidater.
- Generalforsamlingens indvarsling i vedtægterne § 6.3: Mindst 14 dage, højst
4 uger. Der er annonceret i Odder Avis i uge 32, omdelt den 10. august.
På hjemmesiden fra den 1. august og Oplev Hou fra den 6. august.
Dirigenten konstaterede at GF er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
- Elvin Hansen aflægger beretning. Vedlægges referat.
Der skal arbejdes med ny afregning af fast afgift, som opgøres efter BBR
uanset der kan være unøjagtigheder i BBR.
Beretning godkendt.
3.
-

4.
-
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Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Har været på hjemmesiden siden den 23. august og til afhentning på
varmeværket fra samme dato.
Revisor Henrik Christensen gennemgik regnskabet.
Spørgsmål:
Er der pres på halmprisen?
Prisen for det nye år er forhandlet og ligger fast.
Hvad sker der for BHKV med de med stigende gaspriser?
Der er delvis taget højde for prisstigningen idet der fortrinsvis bruges gas til el
produktion og det kan dække gassen. Kipprisen følger elpriserne. Derudover
kan der så sælges varme, som der tjenes på.
Hvor mange forbrugere er der i Hou som ikke er på FJV?
Der er ca. 60 – 70. De kommer lige så stille efterhånden som husene handles.
Kan el forbrugere komme med? Der har tidligere været lavet lån til
omkonvertering af elforbrugere, men det kører ikke i øjeblikket.
Regnskab godkendt med stort flertal.
Budget for indeværende driftsår fremlægges sammen med budgettet.
Revisor Henrik Christensen gennemgik budgettet. Budget er tidligere
gennemgået og accepteret af bestyrelsen og er til orientering for GF.
Spørgsmål?
Salg af varme er sat højt. Hvad nu hvis ikke der sælges det varme?
Så har vi jo regnet forkert. Mindre salg af varme medfører også mindre
forbrug af halm mm.
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Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for
kommende år – er behandlet i beretningen.
Der forventes ikke større investeringer i det kommende regnskabsår.
Ingen bemærkninger.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne
- Der er ikke modtaget forslag.
Ingen bemærkninger
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
– – på valg er Jens Chr. Marcussen, Christian Schreiber, Poul Knudsen
og Henning V. Madsen.
Alle modtager genvalg. Alle blev genvalgt.
Derudover skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem idet Henrik Dolleris
trækker sig.
Der fremkom 3 kandidater:
Roald Størum: Pensioneret elinstallatør. Har været ansvarlig for flere større
infrastrukturprojekter. Tidligere direktør.
Knud Andersen: Pensioneret maskinarbejder.
Ole Poulsen: Pensioneret fra bl. a. Bording.
Der blev foretaget skriftlig afstemning.
Roald Størum vælges.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er 1. Knud Andersen og 2. Peter Larsen, som begge er villig til
genvalg.
Derudover opstillede Ole Poulsen.
Der blev foretaget skriftlig afstemning.
Knud Andersen (1) og Peter Larsen (2) vælges.
9. Valg af revisor
- Revisionsfirmaet Christensen og Kjær genvalgt.
10. Eventuelt
Udover bestyrelsen deltog 8 personer repræsenterende 6 husstande.
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