
Generalforsamling d. 12-4-11 

 
Formanden bød alle velkommen – bestyrelsen + 4 kunder 

 

1.Valg af ordstyrer  Lars Hansen 

  valg af stemmetæller:  Vælges hvis det bliver aktuelt 

  

 

2. Beretningen ved formanden. 

Indsættes senere 

 

Jørn Brok spørger til en service aftale på nødstrømsgenerator, det bør vi få på plads. 

Arne Nilsen spørger til I/S beviserne, de behøves ikke at blive udbetalt – vi vil nok på sigt prøvet at 

udbetale pengene, det er en større omgang med annoncering i statstidende – det drejer sig om ca 

179.000 kr.  

Peter Jørgensen spørger til om ledningsarbejdet bliver registreret, De er målt ud og ligger i en 

ACAD fil hos Tonny  

Beretningen godkendt. 

 

3. Regnskab ved John Duch. 

John fremlagde regnskabet,  

Jønn B spurgte til en difference på indestående på is-kontoen og driften – John undersøger 

sammenhængen til næste best. Møde. 

Regnskabet blev godkendt 

 

4. Indkomne forslag 

Der var 2 indkomne forslag. 

1. Vedtægtsændringer fra I/S til amba 

Karsten og John fremlagde bestyrelsens holdning, der var få spørgsmål til de nye vedtægter, 

de nye vedtægter blev vedtaget – det betyder at der afholdes ekstraordinær 

generalforsamling 26-4-11 med nedlæggelse af I/S og oprettelse af AMBA selskabet. 

 

2. Ændringer i takstbladet 

John redegjorde for de nye takster – reduktion i tilslutningsafgift og lednings bidrag, 

En god diskussion om vi lefler for nye kunder, og sjofler eksisterende kunder, værdien af 

vores værk osv. 

Afstemning 7 for 1 imod og 1 blank 

 

5.Valg af bestyrelse 

På valg er: 

John Duch (modtager genvalg) 

Henning Pedersen (modtager genvalg) 

Chris Anthonsen  (modtager genvalg) 

Genvalg til alle 

 

 

6. Valg af suppleant: 

Suppleant blev igen Henning Rasmussen. 



Henning blev genvalgt 

 

7. Godkendelse af takstbladet. 

John gennemgik priserne, en længere diskussion om priserne 

Vedtaget med 6 for 1 imod 2 blanke. 

 

8. ekstrordinær generalforsamling. 

Afholdes hos John – vi stille en mand på posten i sognegården som sender folk tilbage til John 

 

 

9. Eventuelt 

 Peter Jørgensen gør opmærksom på at tilslutning til eksisterende ledningsnet, (ved 

overtagelse af Vium øvre mark) da skal ledningerne være af en diffusionstæt type (de blå 

rør) ellers overtager vi forpligtelserne. 

  

 

Referent: Chris Anthonsen 

Formand : Karsten Jul Nielsen 

 


