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Referat fra generalforsamlingen i Langeland Forsyning A/S

afholdt den 22. maj 2018

Dagsorden for Langeland Forsyning A/S

1. 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. Meddelelseomvalgtmedarbejderrepræsentanteller-repræsentanterogsuppleanter/-ihenhold
til lovgivning

6. Valg af forbrugerrepraesentant 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.

---ooOoo---

Formanden Brian Dalsgaard bØd velkommen og foreslog valg af dirigent.

Ad 1. Valg af dirigent

Michael Vestergaard fra BORCH Advokater blev enstemmigt valgt som dirigent.

Michael Vestergaard takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og
beslutningsdygtig.

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

Bestyrelsesformanden aflagde en samlet beretning for hele koncernen, der blev taget til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

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

Ad 4, Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt
årsrapport
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Godkendt i forbindelse med godkendelse af årsrapporterne.

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

Valghandling gennemfØrt med afslutning den 7. februar 2018, kl. 12:00 har givet fØlgende resultat:

Berit Bang-Jensen: 34 stemmer
Kim Lund Henningsen: 25 stemmer
Bjarni Hansen: 23 stemmer
Dan Skov Jensen: 18 stemmer
Michael Pihl Christensen: 12 stemmer

Berit Bang-Jensen, Kim Lund Henningsen og Bjarni Hansen indtræder i bestyrelsen.

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

Ad 6. Valg af forbrugerrepræsentant eller -repræsentanter og suppleanter

Valg af forbrugerrepræsentant forløb i perioden fra 24. april 2018 til 18. maj, kl. 23 :59. Valget er
gennemført efter valgregulativ godkendt på bestyrelsesmØde den 12. februar 2018. Dette valgregulativ
har været tilgængeligt på selskabets hjemmeside siden starten af valghandlingen. Valget er foregået
elektronisk gennem et system leveret af KMD/MobilePeople, som har verificeret legaliteten af
valghandlingen den 22. maj 2018.

Som forbrugerrepræsentant valgtes Peder Hansen med 180 stemmer

Som 1. suppleant valgtes Trine Haugegaard Nielsen med 110 stemmer

Som 2. suppleant valgtes Helle Hansen med 31 stemmer

Efter meddelelse om valgets resultat blev der rejst spØrgsmål om gyldigheden af valget, herunder
forslag om, at det skulle gå om, fordi der var enkelte, der havde oplevet problemer med at stemme
elektronisk.

Direktøren redegjorde for omfanget problemerne, herunder det faktum, at der alene var 5 forbrugere,
der ikke havde fået svar på deres henvendelse inden valget. Af de 5 forbrugere havde to dog fået
afgivet sin stemme, hvorfor det reelt kun drejer sig om 3 personer.

Efter yderligere debat meddelte dirigenten, at han godkendte valget, idet der samtidig blev vejledt om
muligheden for at få prØvet dirigentens beslutning.
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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
bestyrelsesmedlemmer.

Ad 8. Evt. forslag

Forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Der var ikke indkommet yderligere forslag.

Ad 9, Valg af revisor

BDO blev valgt som revisor.

Ad. 10 EVt,

Under punkt var der enkelte spørgsmål og bemærkninger til ledelsen.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtgmt og takkede for god ro og orden.

Formanden fik herefter ordet for en afsluttende bemærkning, hvor han takkede for stor tilslutning, og
Ønskede den ny bestyrelse god arbejdslyst.

RudkØbing, den 22. maj 2018

Michael +estergaard
Dirigent
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