Referat af ekstraordinær generalforsamling 23/2 2017 på Brøndby Fjernvarmes adresse.

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag til ændring af regnskabsår
3. Eventuelt.
Der var mødt 2598 stemmer ud af 6968 mulige.

Ad. 1.

Advokat Bent Schou og Carsten Nielsen valgt.

Ad. 2

Formanden Hugo Thuge gennemgik baggrunden for indkaldelsen til den ekstraordinære
generalforsamling. Der er / vil komme øget krav om effektiviseringer og benchmarking i
forsyningssektoren. Bestyrelsen har valgt allerede nu at starte arbejdet med omlægning af
regnskabsåret til at følge kalenderåret med virkning fra 1/1 2018. Vi bestemmer således selv
tempoet, og burde være klar, når kravet om omlægning kommer fra regering/folketing.
Debat
Michael Buch Barnes, Brøndby Boligselskab, foreslog at man udskød ikrafttræden til 1/1
2019. Mente det går for stærkt med det nuværende forslag. Enig i princippet. Såvel Dorthe
Larsen som Allan Nielsen, Tranemosegård støttede bestyrelsens forslag
Der blev efterfølgende stemt om forslaget fra Michael Buch Barnes om at udskyde
ikrafttræden til 1/1 2019.
For udskydelse til 1/1 2019 stemte 935 for forslaget, imod stemte 1641. Forslag om
ikrafttræden 1/1 2018 blev vedtaget.
Herefter gik man over til vedtægtsændringen om omlægning af regnskabsåret.
For vedtægtsændringen stemte 2495, imod stemte 103.
Der var ikke mødt 50 % af stemmerne, hvorfor der som konsekvens heraf indkaldes til ny
generalforsamling 16/3 2017.

Ad. 3

Formanden orienterede om,
•

at Brøndby Fjernvarme vil gøre en indsats for, at andelshaverne benytter
energispareordningen, således at en stor del af det, vi som fjernvarmeforbrugere
betaler til ordningen, bliver i kommunen.

•
•
•

At der bliver afholdt et åbent hus arrangement for naboerne til Brøndbyøster
Centralen for at fortælle omkring støjgener fra skorstenen og afhjælpning af disse.
Brøndby Fjernvarme vil gerne deltage i et BIB (Boligselskaberne i Brøndby)
arrangement omkring varme/energi.
Man efterlyste gode historier om Brøndby Fjernvarmes historie frem til 50 års
jubilæet i år.

Tak for i dag

_______Bent Shcou______________
Dirigent

____Carsten Nielsen___________
Referent

