Referat fra generalforsamling i Filskov Energiselskab
Afholdt mandag den 24. september på Filskov Kro
Dagsorden iflg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Valg af stemmetællere: Niels og Dorte blev foreslået og valgt

1. Valg af dirigent:
Lars Thomsen blev foreslået og valgt.
Lars Thomsen takker for valget.
Dirigenten informerer om, at der er lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

2. Formandens beretning:
Bestyrelsen valgte sidste år at melde værkets ud af brancheforeningen. I den nye sammensluttede
brancheforening virkede det som om, at det var de store energiselskaber, der tog over, og der var
usikkerhed om, hvor det ville stille de små biogasværker. Generalforsamlingen blev afholdt i foråret, og
Henrik Høeg blev valgt som ny formand. Det er en god mand, som vi kan bakke op om, og han er
kompetent til at styre foreningen. Der blev lavet et godt energiforlig, som også gavner os. Prisen på el
falder 15 øre, men det er billigt sluppet. Overkompensation har været EU's bekymring for biogas
tilskuddet. Der er ro på for nuværende og vi er godt tilfredse med resultatet – 40 % af biogas produktionen
vedr. el. Bestyrelsen har derfor besluttet at melde os ind i brancheforeningen igen.
Der er kommet 2 nye forbrugere på i året og der er 6 mere på vej. Pris for varmen ca 5-5.500 kr. for et
gennemsnitshus. Der blev givet 3 betalingsfrie rater i regnskabsåret.
Vi har et godt samarbejde med leverandører. Der er ca. 7 faste leverandører. Vi arbejder sammen med
leverandørerne på at forbedre vejforhold, samt at reducere vandindholdet i gyllen. Det er en win win
situation.

Vi bygger en ny reaktor tank på 4.000 m3. Tanken er glas emaljeret, og vi bygger et lille hus veksleren.
Prisen for projektet er på ca. 8,5 mio. kr. Det er en tank, der kan holde i mange år. Projektet var planlagt til
sidste regnskabsår, men de priser vi fik på daværende tidspunkt var ikke konkurrencedygtige. Vi ændrede i
projektet, og prisen blev derved nedjusteret fra 11 mio. kr. til de 8,5 mio. kr.
Regnskabet viser 2,7 mio. kr. i overskud. Overskuddet skyldes i høj grad den større el-produktion, trods en
lavere el pris. Formanden takker de ansatte for deres store indsats med at holde værket i god stand. Uden
dem ville der ikke være så stabilt en produktion.
Værket skal for igen i år betale skat - på godt 1 mio. kr. Vi har haft flere år med en høj elpris, og udskydning
af tank-projektet gør, at overskuddet bliver større end budgetteret. Blandt andet derfor blev der givet 3
betalingsfrie rater. Der er lavet et skatte forecast, som viser at vi også fremadrettet kommer til at betale
skat, men dog i langt lavere målestok end dette år. Det forventes at elprisen falder i de kommende år,
hvilket også er med til at holde skattebetalingen nede i de kommende år.
Der skal lyde en stor tak til de ansatte for deres indsat. Der er altid rent og pænt derude. Tak til Niels for at
være en god driftsleder. Tak lyder også til bestyrelsen for deres arbejde i det forgangne år.
Beretning blev godkendt

3. Det reviderede regnskab
Revisor Michael Jessen fra Martinsen fremlagde regnskabet.
Foldere med regnskab og budget blev uddelt og gennemgået.
Regnskab blev godkendt.

4. Budget for indeværende drifts år
Budget blev gennemgået og godkendt.
Tak til Michael for fremlæggelse af regnskab og budget.

5. Forslag fra bestyrelsen
Investeringsplan blev fremlagt af formanden.
Investeringsplanen blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er
Tage Schmidt
Tage Søgaard
Hans Aage Nielsen
Kristian Pedersen
Stemmesedler uddelt.
Genvalg til alle 4

8. Valg af suppleant
Lars Thomsen (1. suppleant), Thomas Østergaard (2. suppleant) blev foreslået, og de blev genvalgt.

9. Valg af revisor
Bestyrelsen er meget glad for samarbejdet med Martinsen, som også blev foreslået genvalgt, hvilket blev
godkendt.

10. Eventuelt
Ingen spørgsmål fra salen
Dirigenten takker for god ro og orden.
Tage Schmidt siger tak til dirigenten og takker for godt fremmøde.

Referent: Dorte Rønne

