
 

1 af 2 
 

Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a. 
Mælkevejen 12. Oue. 9500 Hobro. Tlf. 98 55 83 66. www.ouevarmeforsyning.dk 

 

Oue d. 27.10.2022 
 

Referat fra 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Torsdag d. 27. oktober 2022 kl. 19:30 i kulturhuset Rosengårdscentret 

 

Tak for et godt og konstruktivt møde. 

 

Dagsordenen i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent 
Jørn Velling blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen. 
Peter Kyhl Meesenburg blev valgt til referent. 
Britta Bloch og Erik Christensen blev valgt til stemmetællere. 
Jørn gennemgik at:  

• Dateringen på indkaldelsen var rundsendt 09-10.10.2022 
• Jørn spurgte herefter forsamlingen om GF var lovligt indkaldt. GF blev 

godkendt som lovligt indkaldt uden protester. 
 

2. Beretning om det forløbne regnskabsår  
Torben Juhl gennemgår  
Ingen kommentarer / spørgsmål. 
 

3. Det reviderede årsregnskab til godkendelse gennemgås af Jørn Velling 
Elly Sørensen spørger til positiv elproduktion – Jørn medgiver at det virker positivt 
på resultatet. 
Der blev stillet nogle generelle spørgsmål. 
Regnskabet godkendes. 
 

4. Budgettet for indeværende driftsår fremlægges af Jørn Velling 
Ole Nørris, spørgsmål til administrationsomkostninger. 
Ivan Christensen, spørgsmål om der kunne være ens numre mellem regnskab og 
budget 
Spørgsmål til 25% varmetab i rør. Dette tab er normalt, og i den pæne ende. 
Erik Hansen stiller spørgsmål til decentrale varmepumper og nedsat varme i 
fremløbet. Torben fortæller at der allerede arbejdes med spørgsmålet for os hos 
eksterne rådgivere i et statsbetalt projekt. 
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5. Forslag fra bestyrelsen  

Torben gennemgår økonomi på motor og forskellen mellem piller og træflis. 
- Salg af el, samt beløb for at stå til rådighed har givet overskud foruden at 

varmen efterfølgende er solgt. 
- Forskellen i pris på varme lavet på piller i forhold til varme lavet på træflis er i 

skrivende stund således at varmen på træflis koster ca. ¼ af varme på træpiller. 
 

6. Indkomne forslag fra andelshaverne 
Ingen forslag 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Genvalgt er: Kurt og Peter 
 

8. Valg af suppleanter 
Kenni informerer om at Jesper Bloch har trukket sig fra bestyrelsen, og at Lars 
Nielsen som har været første suppleant nu er indtrådt i hans sted. 
 
Valgte er:  

1.  Jens Levorsen 
2.  Morten Thostrup 
 

9. Valg af revisor 
Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er genvalgt 
 

10. Eventuelt:  
Erik spørger til fremtidsvisioner mht. solceller mv.  
Torben fortæller at der allerede arbejdes med spørgsmålet for os hos eksterne 
rådgivere i et statsbetalt projekt vedr. alternativer, deriblandt varmepumper og 
solceller til direkte brug af varmeproduktion udenom elnettet. 
 
Der gøres opmærksom på at der er vandtab på ledningsnettet, og alle forbrugere 
opfordres til at holde øje med deres varmesystemer. Der vil blive lagt en guide på 
hjemmesiden til hvorledes husinstallationen undersøges. 

 

Bestyrelsen for Oue Kraftvarmeværk a.m.b.a. 
   

Torben Juhl        Kenni Greiner        Peter Kyhl Meesenburg         Lars Nielsen          Kurt Bak 

 

Dirigent 

Jørn Velling 


