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Præstø Fjernvarme amba

Jomfrustræde 7 4720 Præstø

46. ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 19. november 2008 kl. 19.00 i
Varmecentralen, Jomfrustræde 7, 4720 Præstø.
Ad 1.
Formanden Mogens Jensen bød velkommen og bad om forslag til stemmetællere.
Erik Møller og Lotte Grønholm blev valgt
Ad 2.
Mogens Jensen foreslog advokat Ina Thorndahl som dirigent. Ina Thorndahl blev valgt.
Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Herefter blev ordet givet til formanden for aflæggelse af beretning.
Ad 3.
Formandsberetning – se vedlagte kopi.
Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Erik Lau Christensen var utilfreds med, at Varmeforsyningsloven ikke varetager
fjernvarmebrugernes interesser. Varmeforsyningsloven er lavet til non profitselskaber, og
ikke til store kommercielle firmaer. Ina Thorndahl oplyste, at Præstø Fjernvarme amba
hvert år har klaget til Energitilsynet uden at få medhold. Erik Lau Christensen
tilkendegav, at Præstø Fjernvarme amba syntes at stå meget alene med problemerne.
Endnu en gang blev Præstø/Vordingborg Kommunes rolle i sagen om salget af Præstø
Kraftvarmeværk debatteret, og støtte fra kommunen efterlystes. Formanden oplyste, at
han havde haft et godt møde med borgmesteren og kommunaldirektøren for nylig, hvor
der havde været en god dialog. Kommunen havde i øvrigt været meget behjælpelig med
aktindsigt.
Herefter blev formandens beretning taget til efterretning.
Ad 4.
Statsautoriseret revisor Ole Traberg gennemgik årets driftsregnskab, som viser et
underskud på kr. 281.775,00. Det positive ved det er, at vi ikke skal betale skat. Herefter
gennemgik han status pr. 30.juni 2008.
Regnskabet blev godkendt.
Budget for indeværende år 2008/2009 blev gennemgået. Jørgen Damø mente, at det var
for lidt at sætte 30.000 kr. af i budgettet til teknisk og juridisk assistance. Mogens Jensen
oplyste, at vi regner med at få retshjælpsdækning for en del af den juridiske bistand. Ina
Thorndahl oplyste, at der ikke er retshjælpsdækning til revisorbistand og formentlig heller
ikke til en stor del af den juridiske bistand. Vi har ikke forventninger om store udgifter til
revisor i indeværende år, oplyste formanden. Bestyrelsen tog Jørgen Damø’s
bemærkning til efterretning.
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Bo Manderup spurgte til varmeprisen. Mogens fortalte, at vi netop i dag havde modtaget
et estimat fra E.on, hvori de regner med at sænke varmeprisen til 522 kr. excl. moms fra
1. januar 2009.
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad 5.
Advokat Henrik Rasmussen var optimistisk med hensyn til en retssag. Trods tidligere
tilkendegivelser råder advokat Ina Thorndahl Præstø Fjernvarme amba til at tænke sig
godt om, før man indleder en retssag, da det er en meget tung sag at løfte, såvel
økonomisk som bevismæssigt.
Der er kommet en opblødning i dialogen med E.ON. Mogens Jensen oplyste, at Dansk
Fjernvarme står for en benchmarkinganalyse. En gratis undersøgelse, hvor man
sammenligner fjernvarme i Præstø med 20 tilsvarende fjernvarmebyer. Mogens Jensen
orienterede om afholdte møder med E.ON. og meddelte, at bestyrelsen var indstillet på
at afvente resultatet af benchmarkinganalysen. Advokat Ina Thorndahl opfordrede
forsamlingen til at følge bestyrelsens indstilling. Ifølge tidsplanen skal denne
benchmarking være færdig inden udgangen af februar måned 2009.
Herefter kan man indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Ad 6.
Formanden redegjorde for, at på sidste års generalforsamling fik bestyrelsen mandat til
hver måned at tilbageholde det beløb på varmeregningen fra E.on, som vi mener, vi
betaler for meget. Efterfølgende betaler vi, når vi får rykkerskrivelse. Vi gør opmærksom
på, at det er med forbehold for tilbagesøgning. Bestyrelsen ønsker stadigvæk at benytte
sig at dette mandat.
Erik Lau Christensen ønskede at udvide den nuværende ordning, så man ikke betaler,
når der rykkes. Ina Thorndahl tilkendegav, at en sådan beslutning bør undersøges
yderligere, og eventuelt drøftes på den planlagte ekstraordinære generalforsamling.
Forsamlingen (Jørgen Damø og Bo Manderup) støttede formanden i indstillingen. Der
var en del debat om E.ON.’s måde at håndtere sagen på.
Konklusionen var, at forsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at fortsætte som hidtil.
Ad 7.
Punktet blev frafaldet.
Ad 8.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 9.
Niels Poulsen blev genvalgt med applaus.
Ad 10.
Morten Kristensen blev genvalgt med applaus.
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Ad 11.
Revisor Ole Traberg blev genvalgt med applaus.
Ad 11.
Der var intet under eventuelt.
Mogens Jensen takkede Ina Thorndahl for hendes indsats.
Ina Thorndahl sluttede med at takke for god ro og orden.
Mødet slut kl. 20.55.
Dirigent
Ina Thorndahl

Bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen den 19. november 2008.
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