Ordinær
GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 27. MARTS KL. 19.30
PÅ SHELL MOTEL, STØVRING
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
3.	Den reviderede årsrapport fremlægges til
godkendelse.
4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens
prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
til orientering.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den
17. marts 2019.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Bjarne Elkjær og Per Laursen.
Sidstnævnte ønsker ikke genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Information om ny produktion.
12. Eventuelt.
Bestyrelsen

På generalforsamlingen har hver andelshaver (eller evt. sameje)
én stemme for hver ejendom/andelsbolig, der opfylder betingelserne i, §3.1 og §3.2, og som efter BBR-registret er registreret
med et bidragspligtigt areal på indtil 1.000 m². For hver yderligere
påbegyndt 1.000 m² bidragspligtigt areal, har andelshaveren
yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere
end 5 stemmer pr. matrikuleret ejendom/pr. andelsbolig.
For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til
lejerne.
Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til lejerne,
er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/
lejemål, hvis selskabet senest 14 dage før generalforsamlingen
modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over
de registrerede boliger/lejemål.
Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt. Ingen
fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 2 fuldmagtsgivere.

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. har afsluttet
regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 31. dec. 2018.
Fra årsrapporten kan følgende nøgletal fremhæves:
Samlet omsætning................................... tkr. 20.494
Resultat før afskrivning............................. tkr. 1.544
Årets resultat før årsregulering................. tkr.
47
Samlet balancesum.................................. tkr. 28.264
------------------------------------------------------------Budgetteret varmepris for 2018............. Kr./MWh
337
Realiseret varmepris for 2018.............. Kr./MWh 337
Budgetteret varmepris for 2019........... Kr./MWh 412
Afregningsprisen i årsopgørelsen for 2018 er
fastsat til kr. 337 pr. MWh, hvilket er det budgetterede. For det kommende år er der budgetteret med
en varmepris på kr. 412 pr. MWh.
Den fulde årsrapport kan rekvireres ved henvendelse
til Støvring Kraftvarmeværk, ligesom den er at finde
på hjemmesiden, www.stoevring-varme.dk

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.
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