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LANGELAND FORSYNING A/S 

Referat fra generalforsamlingen i Langeland Forsyning A/S 

afholdt den 17. maj 2022 

Dagsorden for Langeland Forsyning A/S 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsar 

3. Foreleggelse af arsrapport til godkendelse 

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

5. Meddelelse om valgt medarbejderrepresentant eller -reprasentanter og suppleanter/- i henhold 
til lovgivning 

6. Valg af forbrugerrepresentant eller -reprasentanter og suppleanter. 

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

8. Evt. forslag 

9. Valg af revisor 

10. Evt. 

---00000--- 

Formanden Gert Schmidt bgd velkommen til generalforsamlingen. 

Ad 1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog, at advokat Michael Vestergaard valgtes som dirigent, hvilket blev besluttet. 

Michael Vestergaard takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og 

indkaldt. 

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forlgbne regnskabsar 

Bestyrelsesformanden aflagde mundtlig virksomhedsberetning samlet for hele koncernen, samt en 

beretning vedr. bestyrelsens arbejde i det forgangne ar. 

Der var ingen bemerkninger til beretningen. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

Ad 3. Forelzggelse af arsrapport til godkendelse 

Arsrapporterne for samtlige selskaber blev fremlagt af Mette Plambeck, PWC. 

Arsrapporterne, herunder revisors pategning, resultatopggrelser 2021 samt orientering om over- 

/underdekning, blev godkendt af generalforsamlingen. 
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Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt 

arsrapport 

Ikke aktuelt. 

Ad 5. Meddelelse om valgt medarbejderrepresentant eller -reprasentanter og suppleanter/- i 

henhold til lovgivning 

Trine Mehlsen, Kim Lund Henningsen og Bjarni Hansen er valgt ind i bestyrelsen som 

medarbejderrepresentanter. 

Der er ikke valgt suppleanter. 

Ad 6. Valg af forbrugerrepresentant eller -reprasentanter og suppleanter 

Som forbrugerrepreesentant er Kim Philip Brammer Welcher valgt med 71 stemmer. 

Som 1. suppleant valgtes Henrik Pert] med 60 stemmer. 

Som 2. suppleant valgtes Henrik Madsen-@sterbye med 49 stemmer. 

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

suppleanter 

Kommunalbestyrelsen har for indeverende valgperiode valgt Peder Hansen som formand for 

bestyrelsen, Joan Kate Sand Pedersen som nestformand og Nynne Christinna Kornmaaler Printz, Helle 

Hansen og Brian Dalsgaard som bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 8. Evt. forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 9. Valg af revisor 

PWC blev valgt som revisor. 

Ad. 10 Evt. 

Den afgaende nestformand, Lars Chr. Prytz, sagde tak for mange gode og aktive ar i forsyningsregi. 

Formanden takkede for godt samarbejde i bestyrelsen i de forgangne 4 ar samt for deltagelse i 

generalforsamlingen. 

Rudkgbing, den V7. maj 2022    
Michael Véestergaard 

Dirigent 
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