
Lendum Kraftvarmeværk 
Generalforsamling den 10.10.2012. 

 
 17 stemmeberettige fremmødet. 
 

1. Valg af dirigent. 

 
Bo Jensen, Ulvemosevej 13  enstemmigt valgt, konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 Stemmetællere ikke valgt da der ingen afstemning fandt sted. 
 

2. Beretning for det forløbne år. 

  
 Poul Dige Pedersen aflagde beretning for det forløbne år i h.t. vedlagte bilag. 
 Der var lidt debat vedr. energisparebeviser, køb og salg 
 Beretningen godkendt enstemmigt. 
  

3. Revideret årsregnskab/årsrapport fremlægges til godkendelse. 
 

Regnskabet omdelt til samtlige fremmødte og gennemgået af rev. Laila Nielsen. 
Regnskabet viser et overskud på kr. 599.872,00.  
Overskuddet overføres til kommende års budget. 
Angivelse af andelsstørrelse anført i kr. drøftet 
Godkendt enstemmigt.  

 

4. Budget for indeværende regnskabsår fremlægges. 
 

Budget omdelt til samtlige fremmødte, gennemgået af rev. Laila Nielsen.  
Varmeprisen er fastsat til 100,00 øre / kwh. inkl. moms. 
Fast afgift kr. 5000,00 inkl. moms som grundtakst. 
Køb af gas, udgiften tilpasset den for tiden værende gaspris fremskrevet til 
næste år.   
Der er i øvrigt budgetteret med et uændret dog pristalsreguleret udgiftsniveau. 

 Budget visende et resultat på kr. 0,00 før skat. 
Overskud fra tidligere år på ca. kr. 230.000,00 er overført, hvorefter resultatet 
på kr. 0,00 fremkommer. 

 Budget taget til efterretning. 
 

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan. 
 

Bestyrelsen fremlagde forslag om etablering af nyt 0,999 MWH pillefyr. 
Dette er muligt da LKVV er nr. 33 blandt nødlidende kraftvarmeværker og 
derfor har mulighed for at fyre med andet brændsel end gas, biobrændsel. 
Poul Dige Pedersen gennemgik projektet herunder varmepriser m.v. 
Beregninger viser at varmeprisen for et standardhus vil kunne reduceres med 
ca. 3.000,00 – 4.000,00 årligt. 



Den samlede investering andrager ca. kr. 3.0 mill. 
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at arbejde videre med 
projektet, som forventes driftsklar senest til kommende fyringssæson 
2012/2013. 

 

6. Indkomne forslag fra andelshaverne. 
 
 Ingen forslag. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 
 På valg er              Poul Ole Christiansen 
  Kurt Madsen 
  John Stensborg 
       
 Valgt enstemmigt uden afstemning:  
 Poul Ole Christiansen 
 Kurt Madsen 
 John Stensborg 
 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
 
 Blev valgt Tonny Nielsen Skærumvej 9                   1. sup. 
  Anders Peter Pedersen Møllegade 6      2. sup. 
 Genvalgt enstemmigt uden afstemning. 
 

9. Valg af revisor. 
 

Statsaut. revisor BDO Frederikshavn rep. ved Laila Nielsen blev genvalgt uden 
afstemning. 

 

10. Eventuelt. 
 

Energibesparelser ved forbrugerne drøftet, skal der mere oplysning til, hvordan 
kan der opnås besparelse, udskiftning af unit til direkte tilkobling hvor vekslere 
er monteret osv. 
Forslag om afholdelse af lokal energimesse i Lendum hvor leverandører og 
håndværkere kan fremvise muligheder. 
Bestyrelser overvejer et sådan tiltag. 

 
Afslutning med tak for god ro og orden ved dirigent Bo Jensen. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30, og herefter kaffe. 
 
______________________________________ 
Bo Jensen - dirigent. 


