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Dagsorden ved den ordinære generalforsamling i Grindsted El- og Varmeværk Amba. 

Punkt 1.  Valg af dirigent. 

Punkt 2.  Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år. 

Punkt 3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2017 til godkendelse. 

Punkt 4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. 

 Efter tur afgår: 

 Jørgen Kristensen 

 Jens Elkjær-Larsen 

 Johnny Hansen 

 

 Valg af suppleant: 

 Ole Marcussen 

 

Punkt 5.  Valg af statsautoriseret revisor. 

Punkt 6.  Indkomne forslag. (Ingen) 

Punkt 7.  Eventuelt. 

 

Kl. 19.30 bød formanden Jørgen Kristensen velkommen til 29 stemmeberettigede fremmødte. 

Han meddelte, at bestyrelsesmedlem Carsten Skov Hansen tager referat af generalforsamlingen. 

 

Ad pkt. 1: 

Nis C. Sørensen blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed be-

slutningsdygtig. 

 

Ad pkt. 2: 

Formanden aflagde beretning, hvorefter der var mulighed for spørgsmål. 

 

Spg.: Hvilken temperatur får vi varmen fra Dupont ind med ? 

Svar: Det har vi selv mulighed for at bestemme. 

 

Spg.: Er det røggas køling varmen kommer fra (Dupont) ? 

Svar: Ja det er det 

 

 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 3: 

Direktøren aflagde regnskabet hvorefter der var mulighed for spørgsmål. 

 

Spg.: Hvorfor fusioneres GEAS ind i GEV ? 

Svar: Primært for at undgå de mange interne mellemregninger 

 

Spg.: Hvad er det GEAS består af ? 

Svar: 17 medarbejdere der blandt andet laver entreprenør arbejde. 
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Spg.:  Hvor meget udfald havde vi sidste år ? 

Svar: Palle Hartman forsøgte at huske tilbage, blandt andet en el afbrydelse på ca. 

en time. Også på varme havde vi en enkelt afbrydelse der ikke var planlagt. 

 

Spg.: Hvad er brutto omsætningen på GEV Fibernet ?  

Svar: Svarer til det vi kalder netto omsætning. 

 

Spg.: Hvordan fremkommer Fiber Backbones overskud, som indgår i GEV Fiber-

net ? 

Svar: Fiber Backbone udlejer fiber og tjener penge på det. 

 

Spg.:  Hvad er forretningen af egenkapitalen i GEV Fibernet ? 

Svar: Kan ikke umiddelbart siges. 

 

Spg.: Er der vandtætte skodder mellem GEV Fibernet og regulerede selskaber ? 

Svar: Ja - bestemt 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 4: 

Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Følgende blev foreslået: 

o Jørgen Kristensen 

o Jens Elkjær-Larsen 

o Johnny Hansen 

 

Der var ikke andre forslag, hvorefter de blev valgt til bestyrelsen. 

 

Valg af suppleant:  

Ole Marcussen blev valgt som første suppleant  

Der var ikke andre forslag, hvorefter suppleanterne er valgt således: 

Ole Marcussen er første suppleant og er på valg i 2020. Gert Schønning indtræder 

som anden suppleant og er på valg i 2019. 

 

Ad pkt. 5: 

Genvalg af Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

 

Ad pkt. 6: 

Intet. 
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Ad pkt. 7: 

Direktøren fortalte kort om hvad der har været af gennemførte projekter i 2017. 

 

Spg.: Er der tænkt sikkerhed ind i den digitalisering GEV er i gang med ? 

Svar: Ja, sikkerhed spiller en meget stor rolle. 

 

Spg.: Hvordan kan det være vi ikke længere kan få en årsopgørelse på el og varme? 

Svar: Der arbejdes på det, men kommer nok til at kræve en ny forbruger web med 

bedre brug af de data der forefindes. 

 

Stor ros til Altibox og Fibernettet 

 

Kritik af telefonsælgere fra Altibox. 

 

 

 

Jørgen Kristensen takkede dirigenten, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen og bød på 

bespisning kl. 21.08 

 

Således passeret: 

 

 

Nis C. Sørensen   Johnny Hansen 

Dirigent    Sekretær 


