
FORSYNINGA/S

Referat fra generalforsamlingen i Langeland Forsyning A/S
aftoldt den L4.maiz0Lg

Dagsorden for Langeland Forsyning A/S

7. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt årsrapport

5. Meddelelse om valgt medarbejderrepræsentant eller -repræsentanter og suppleanter/- i henhold
til lovgivning

6. Valg af forbrugerrepræsentant eller -repræsentanter og suppleanter.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesformand samt suppleanter

8. Evt. forslag

9. Valg af revisor

10. Evt.
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Formanden Gert Schmidt bød velkommen og foreslog valg af dirigent.

Ad 1. Valg af dirigent

Michael Vestergaard fra BORCH Advokater foreslås valgt som dirigent for alle generalforsamlingerne.

Michael Vestergaard takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformanden aflagde mundtlig virksomhedsberetning samlet for hele koncernen, samt en
beretning vedr. bestyrelsens arbejde i det forgangne år.

Der var ingen bemærkninger til beretningen. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

BDO fremlagde årsrapporterne for samtlige selskaber, og disse blev godkendt.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt
årsrapport

Forslaget til resultatdisponering blev godkendt.
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Ad 5. Meddelelse om valgt medarbeiderrepræsentant eller -repræsentanter og suppleanter/- i
henhold til lovgivning

Berit Bang-Jensen, Kim Lund Henningsen og Bjarni Hansen er valgt ind i bestyrelsen som
medarbej derrep ræsentanter.

Dan Skov Jensen er 1. suppleant og Michael Pihl Christensen er 2. suppleant.

Ad 6. Valg af forbrugerrepræsentant eller -repræsentanter og suppleanter

Som forbrugerrepræsentant er Peder Hansen valgt med 180 stemmer.

Som 1. suppleant valgtes Trine Haugegaard Nielsen med 110 stemmer.

Som 2. suppleant valgtes Helle Hansen med 31 stemmer.

Trine Haugegaard Nielsen er efterfølgende afgået ved døden, hvorfor Helle Hansen er eneste valgte
suppleant i den resterende del af perioden.

Ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesformand samt
suppleanter

Kommunalbestyrelsen har for indeværende valgperiode valgt Gert Schmidt som formand for
bestyrelsen, Lars Chr. Prytz som næstformand og Henning Pil, Kim Welcher og Jørgen Nielsen som
b estyrelsesmedlemmer.

Ad B. Evt. forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 9. Valg af revisor

BDO blev valgt som revisor

Ad.10 Evt.

Intet at bemærke

Formanden takkede for deltagelse i generalforsamlingen.

Rudkøbing den 14.

Michael

Di

maj2019
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