Offentligt referat fra bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk a.m.b.a. d. 27.02.2018.
Tilstede:
N-J Bärtel, Henrik Winther, Ole Jensen, Jacob Toft, Per N. Jensen, og Palle Laugesen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Orientering om solvarmeanlæg.
Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 8.02.2018.
Orientering fra driftschefen.
Årsberetning.
Generalforsamling.
Evt.
Næste møde.

1. Orientering om solvarmeanlæg.
Rambøll er bedt om at udarbejde en status på myndighedsbehandlingen. For at få den så præcis
som muligt, vil den blive udarbejdet så sent som muligt i forhold til mødet.
Det indstilles:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
For at sikre en korrekt information om solvarmeprojektet, inviteres vandværkerne i byen til et
møde, hvor risikovurderingerne for solvarmevæsken gennemgås af en relevant medarbejder fra
Rambøll.
Vandværkerne høres om de kan deltage d. 13.03.2018 kl. 19:00 på Kollerup Møllekro.
Der indkaldes til informationsmøde for borgerne i Hadsten d. 10.04.2018 kl. 19:00 i Sløjfen.
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d. 8.02.2018.
3. Orientering fra driftschefen.
a) Likviditet: Gennemgås på mødet.
b) Klager: Ingen.
Det indstilles at:
Orienteringen tages til efterretning.
Beslutning:
Orienteringen blev godkendt idet det blev godkendt at søge om kommunegaranti for 13,2
mio.kr. i forlængelse af beslutning på tidligere møde om optagelse af kreditforeningslån.
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4. Årsberetning.
Det reviderede udkast til årsberetning gennemgås, tilrettes og godkendes.
Det indstilles at:
Udkastet til årsberetning gennemgås, tilrettes og godkendes.
Beslutning:
Årsberetningen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
5. Generalforsamling.
De udestående punkter til generalforsamlingen afklares.
Det indstilles at:
De udestående punkter til generalforsamlingen afklares.
Beslutning:
Jens Christian Eskildsen stiller op som ny kandidat til bestyrelsen. Der sendes skabelon til
præsentation på hjemmesiden til ham og Jacob Toft.
Anders G. Christensen indvilliger i at være dirigent.
Kim Topp og Lars Karstenskov genopstiller som suppleanter.
6. Evt.
7. Næste møde.

Torsdag den 26. april 2018

Niels Jørgen Bärtel
Bestyrelsesformand
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