Referat af generalforsamling i Jysk Energi AMBA d. 27. april
Mødet blev afviklet som webcast

Velkomst
Anton bød velkommen og konstaterede, at det bliver en meget anderledes generalforsamling i år. Vi har
valgt at afholde dele af generalforsamlingen som et webbaseret møde, hvilket desværre bevirker, at den
gode dialog bliver besværliggjort. Vi glæder at os derfor til vi igen kan mødes, og I vil blive indkaldt igen, når
dette er muligt. Ift. formalia registrerer vi deltagerantallet ud fra dem, der har tilmeldt sig til Agnete.
Vi har registeret i alt 68 deltagere.
Hermed vil vi gå til dagsordenen:
1.

Valg af ordstyrer

2.

Bestyrelse og direktionens beretning

3.

Årsrapport 2019

4.

Indkomne forslag:
Intet

5.

Meddelelser vedrørende valghandling

6.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
1. Valg af et medlem og en suppleant i hhv. kreds 2 og 4.
Kreds 2: Peter Schjøtz (modtager genvalg)
Kreds 4: Holger Lundgaard Madsen (modtager genvalg)
2. Valg af et medlem og en suppleant udpeget af det samlede repræsentantskab.
På valg er Finn Westergaard (modtager genvalg)

7.

Valg af revisor

8.

Evt.

Ad. 1: Valg af ordstyrer
Bestyrelsen foreslog Niels Brøndsted.
Niels blev valgt, da der ikke var andre forslag.

Niels konstaterer at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da der er ifølge vedtægterne (min. 14 dage
før GF) er udsendt indkaldelse til GF pr. mail d. 2. april 2020
Formatet vedr. en webbaseret generalforsamling er ikke beskrevet i vedtægterne, men der var ikke
indvendinger, så Generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig for alle punkter på dagsordenen med
undtagelse af valg til bestyrelse. Bestyrelsen havde forud for mødet besluttet, at der ikke skal afvikles valg
til bestyrelsen, før end det er muligt at mødes fysisk igen.
Niels orienterede også deltagerne om Erhvervsministeriets bekendtgørelse pr. 7. april 2020 § 8, hvoraf det
fremgår: Det centrale ledelsesorgan kan beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden
adgang til fysisk fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, jf. selskabslovens § 77,
stk. 2, 1. pkt., uanset at dette ikke er vedtaget og optaget i selskabets vedtægter.
Da der ikke er indvendinger, gives ordet tilbage til formanden
Niels orienterede om, at generalforsamlingen blev optaget.

Ad. 2: Bestyrelse og direktionens beretning
Formand Anton Bro:
2019 har været et rigtigt godt år for hele Jysk Energi koncernen. Regnskabsmæssigt blev 2019 det bedste år
i nyere tid med et samlet resultat før skat på 137 mio. kr. Resultatet er kun overgået i 2004, hvor vi solgte
Elsam-aktierne og i 2012, hvor salget af 150 kV til Energinet blev bogført. Alle Jysk Energis selskaber har
klaret sig rigtigt godt i 2019 og opnået det bedste driftsresultat i selskabets historie på 88,5 mio. kr. Vi er
specielt stolte af de gode driftsresultater i selskaberne som er skabt af organisationen og dygtige
medarbejder.
Vores kapitalforvaltning har også klaret sig rigtig flot i 2019 med et afkast på 14%. Vores afkast er lidt bedre
end benchmark for vores investeringsprofil. Vores nuværende 3 kapitalforvaltere fortsætter med at
investere på vores vegne i 2020. Da vores investeringer følger markedet, er vi selvfølgeligt også blevet ramt
af den nuværende Corona situation – men mere herom senere.

Forretningsområder
De enkelte forretningsområder har alle præsteret tilfredsstillende og Lars vil senere gennemgå de
økonomiske nøgletal og kommentere mere på disse. Kendetegnende for forretningsområderne er, at de
alle er veldrevet med fokus på at skabe værdi og løbende effektivisere driften. Jeg vil gerne rose hele
organisationen for at have fokus på værdiskabelse og effektivisering, samt den fortsatte udvikling af de
enkelte forretningsområder. Vi er som firma privilegeret af, at vi har en stab af medarbejder, der ønsker at
bidrage til forsat udvikling og forbedring af Jysk Energi.
Jeg vil gerne fremhæve et par centrale områder fra 2019:
-

NOE NET har afsluttet udskiftningen af målerparken

-

Jysk Energi er kåret som eliteleverandør til det offentlige og leverer til cirka hver fjerde danske
kommune

-

Jysk Energi Fibernet har sikret at cirka 10% af statens bredbåndspulje er endt hos vores
andelshavere

NOE NET: Vores Net-selskab er stadigvæk kendetegnende ved meget høj forsyningssikkerhed, lave tariffer
og vi ser det som et veldrevet kerneområde. Indtægtsrammer er fastsat af Forsyningstilsynet, da vi er et
monopolselskab, der varetager elforsyningen i ejeres område. Dette stiller selvfølgeligt høje krav til
overvågning og dokumentation ift. konkurrencedygtig drift og ”ikke-diskriminerende” adfærd.
Alle ledninger og kabler er nu kabellagt og alle målere er udskiftet. Det vil sige dette forretningsområde er
godt rustet til fremtiden og styring af fremtidens elforbrug.

FIBERNET: 2019 blev ligeledes et godt år for udrulningen af vores fibernet i området, og der var en tilgang
på cirka 1400 nye kunder på fibernettet. Vi har i samarbejde med lokale ildsjæle fået del i statens
bredbåndspulje, som er helt afgørende for udrulning af i fiber til hele forsyningsområdet. I december 2019
fik omkring 500 husstande i vores område del af den nye pulje, hvilket betyder, at disse bliver tilkoblet i
2020 eller starten af 2021. Med de igangværende udgravninger er området efterhånden godt dækket, og
der bliver løbende koblet kunder på det eksisterende fibernet. I den seneste periode har der været en del
flere forespørgsler end normalt – de fleste er forårsaget af presset på datatrafikken under Coronakrisen.
Vi har styrket vores fiberforretning ved at købe de resterende 82% af aktierne i Fiber Backbone, som i dag
er et 100% Jysk Energi ejet selskab. Vi har derfor budt velkommen til 12 nye medarbejder i koncernen, som
dog også tidligere arbejdede på Skivevej. Overtagelsen af Fiber Backbone giver øget handlefrihed og sikrer,
at Jysk Energi har kompetencerne til at drive og videreudvikle vores fibernet til glæde og gavn for
andelshavere og borgere i området.
Bestyrelsen havde i marts måned planlagt et bestyrelsesseminar med fokus på vores fiberstrategi.
Seminaret blev desværre udskudt pga. Corona, men vil blive afholdt senere og strategien vil efterfølgende
blive præsenteret for repræsentantskabet.

Jysk Energi: El-salg er fortsat et meget konkurrencepræget område. Vi taber desværre fortsat lidt
privatkunder, men som omtalt flere gange sidste år laves tiltag for at fastholde specielt kunderne i vores
nærområde. På erhvervsdelen er vi lykkedes med at fastholde og tiltrække nye kunder.

Professionalisering af Jysk Energi
Som tidligere år er der fokus på god selskabsledelse, og vi kan nu konstatere, at Jysk Energi følger alle 15
anbefalinger fra Dansk Energi. I årets løb er der etableret en whistleblower ordning på vores hjemmeside –
så medarbejdere/leverandører kan indrapportere mistænkelige forhold til advokat eller bestyrelsen. I
årsrapporten har vi også valgt at offentliggøre bestyrelsens individuelle vederlag samt direktionens
vederlag.

Bestyrelsen har igangsat et arbejde for at kompetenceopklare og opstille forventninger til bestyrelsen og
derved indirekte også til repræsentantskabet. Det er selvfølgeligt ikke tanken, at vi alle skal have alle
kompetencer, men vi skal være bevidste om, hvordan vi som hold får dækket alle områderne, så vi i
fællesskab kan bidrage bedst muligt. Der er nedsat et udvalg, der vil præsentere arbejdet for
repræsentantskabet i efteråret. Vi håber på feedback og en god dialog om emnet til den tid.
FN verdensmål
Jysk Energi har valgt at sætte fokus på 6 af FN verdensmål i vores daglige arbejde. Som I også kan se, er det
også et gennemgående tema i årsrapporten, som I vil får udleveret i fysisk format, når vi mødes næste
gang.

Andelshavere i centrum
På vores repræsentantskabsmøde i juni 2019 havde vi en rigtig god dialog om flere dilemmaer omkring Jysk
Energi. Herunder disponering og prioritering af overskud i Jysk Energi, fiberudrulning og el-salg til private.
I 2020 har vi afsat 25 mio. kr. til tarifnedsættelse, 5 mio. kr. til extra støtte til fiberudrulning og slutteligt 1,2
mio. kr. til sponsorpuljen. Tarifnedsættelsen har betydet, at tariffen for en privatkunde er faldet knap 27
øre til 12.20 øre fra 1. januar 2020. Herunder er abonnementet faldet fra 675 kr./år til 585 kr. pr. år. For en
gennemsnitsforbruger betyder det en besparelse på ca. 1000 kr. pr. år og langt mere for erhvervskunder.
Det gør vores forsyningsområde til et af landets absolut billigste områder at være kunde i.
Bestyrelsen besluttede i marts måned at afsætte yderligere 3 mio. kr. til forenings- og kulturlivet, der var
ramt af Corona krisen. Dette er en prioritering af foreningslivet og andelshaverne i vores område –
foreningerne gør et kæmpe stykke arbejde for os alle og er medvirkende til at tiltrække nye borgere til
området.

Samarbejde
Jysk Energi er et mellemstort forsyningsselskab, men kan blive udfordret på rammevilkår fra myndigheder.
Her tænkes primært på funktionsadskillelse – det vil sige at vores net-virksomhed NOE NET på et tidspunkt
kan blive pålagt at funktionerne skal yderligere adskillelse fra resten af organisationen, hvilket vil pålægge
forbrugerne / andelshaverne yderligere omkostninger.
Vi samarbejder med en del selskaber for at opnå stordriftsfordele. Her kan nævnes Vestjyske Net, som
driver 60 kV nettet i vores område. Her samarbejder 7 forsyningsselskaber om dette område.
Vi har indledt et samarbejde med Vestjyllands Andel på biogas-området – herunder salg af gascertifikater
og investeringer i biogasanlæg. Vestjyllands Andel sælger ligeledes el i samarbejde med Jyske Energi.
På VE området har vi et samarbejde med Aura om fællesinvesteringer i VE projekter. Dette øger vores
kompetencepulje og spreder risikoen i de enkelte projekter. Primær fokus er sol og vindprojekter, som
indtil videre desværre har været svære at finde og som ikke er blevet nemmere med den nuværende meget
lave elpris.

Vi har driftssamarbejde Struer Forsyning – hvor Jysk Energi Teknik driver vagt og overvågningssystem af
deres elnet. På samme måde har vi også samarbejder med de øvrige naboselskaber omkring hjemtagning af
målerdata og varetagelse af politiske interesser.

Strategiarbejde
Der blev i 2016 udarbejdet en strategi for 2016 til 2020 og til stor tilfredshed er alle vigtige strategiske mål
opnået. Vi går i gang med udarbejdelse af en ny og ambitiøs strategiplan for de kommende år, og glæder os
senere til at kunne præsentere et udkast for repræsentantskabet.
Den overordnede vision om at være en stærk vestjysk energi-, tele- og forsyningsvirksomhed vil der ikke
blive rokket ved. Der rokkes heller ikke ved vores mål om at understøtte udvikling i Vestjylland
Det er vigtigt for området og organisationen, at vi er i stand til at sætte ambitiøse mål og selvfølge opfylde
målene. Vi glæder os alle til at komme i gang med strategiarbejdet

Afslutning
Corona krisen fylder meget i øjeblikket, og Lars vil komme tilbage til konsekvenserne for Jysk Energi.
Bestyrelsen er imponeret af organisationens forandringsparathed og omstilling til eksempelvis at kunne
arbejde hjemmefra. Stor tak til medarbejderne der holder forretningen og infrastrukturen i gang.
Jeg vil gerne runde af ved at takke repræsentantskabet for gode og konstruktive møder og input i 2019,
bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og fleksibilitet – samt en stor tak til Lars og organisationen for en
flot indsats. Vi ser frem til resten af 2020 og specielt til lidt mere normale forhold igen.
Vil gerne give ordet videre til Lars.
Direktør Lars Naur:
Jeg vil starte med at beskrive Coronakrisen set ud fra min stol – eller rettere stole, da jeg skiftevist har
arbejdet hjemmefra og fra kontoret. Helt overordnet set havde vi inden nedlukningen fået lavet
beredskabsplaner mv., så vi var klar, da der blev lukket ned.
Dagen efter udmeldingen om nedlukningen af samfundet, sendte vi størstedelen af medarbejderne hjem
inkl. flertallet af chefgruppen. Samtidig kørte vores IT-afdeling på højtryk for at få Teams op at køre. Vi var
egentligt midt i en konvertering, da krisen satte ind, men blev klar til at afvikle alle møder via video fra stort
set dag 1. Det gælder både interne og eksterne møder og nu også Generalforsamlingen.
Vi har ikke haft nogle bekræftede smittede hos Jysk Energi, men det er tæt på, da tre medarbejdere har en
partner, der ligger syg eller har været syg af Covid-19. Dog med milde symptomer.
Inden jeg fortæller om de enkelte forretningsområder, vil jeg vise vores nye organisation. Vi lavede en
større organisationsændring i forlængelse af købet af Fiber Backbone. Det er gjort med henblik på at lave
tre strategiske forretningsområder, dermed får den fornødne fokus. Det betyder at ledergruppen i dag
består af Ole (IT og Fiber), Per (Net og Teknik) og Niels (Energi og Økonomi). Herudover Peter Mørkenborg
som er ansvarlig for HR, projekter, marketing og sekretariatet

Ift. aktivitetsniveauet hos Jysk Energi i den enkelte forretningsområder, har vi mærket mindre til Corona
krisen, end så mange andre brancher. Vi kører videre med fiberopkoblinger (dog med ekstra forholdsregler
ift. værnemidler). Efterspørgslen på en hurtig internetforbindelse har aldrig været større, da folk i højere og
højere grad arbejder hjemmefra og har teenagerne hjemme i dagtimerne. Det kan mærkes og kunderne
søger mod fiberforbindelser, når kobber og mobilforbindelserne ikke slår til.

Det er svært at se, men kigger vi på den grå streg, kan det faktisk ses, at dataforbruget falder med ca. 25% i
det øjeblik, Mette Frederiksen går på TV og advarer mod at hamstre. Det er lidt skræmmende. Eneste trøst
er, at dataforbruget i resten af landet faldt endnu mere.
Elnettet og Teknik forretningen har også travlt og opererer relativt upåvirket af situationen. Det eksterne
arbejde, vi udfører fortsætter og det samme gør arbejdet for vores eget net. Forbruget er faldet en smule
for virksomhederne, mens det er steget for privatpersonerne.
Energiforretningen er udfordret en smule af de stærkt faldende elpriser og store forskelle mellem de
forskellige områder. Elprisen er historisk lav og meget tyder på, det et en situation, som vi kommer til at
vænne os til i en længere periode. Det har både fordele og ulemper, men vi har aldrig solgt så meget på
fastprisaftaler, som vi gør i dag.

Alt i alt går det godt, og vi er kommet fornuftigt gennem de første snart fire måneder af året til trods for de
vanskelige tider. Når vi alligevel føler os hårdt ramt af Coronakrisen, skyldes det faldet på vores
værdipapirer. Senest status er et fald på ca. 55 mio. kr. kr.
Det betyder faktisk, at vi siden 1/1-2019 har tjent ca. 3 pct. på vores investeringer. Personligt var jeg mere
optimistisk omkring verdenssituationen d. 1/1-2019 end jeg er i dag, så jeg kan frygte, at bunden ikke er
nået. Vi har dog valgt at fastholde vores investeringsstrategi med nogenlunde uændret fordeling mellem
aktier og obligationer.
Forventningen til driftsresultatet for 2020 har ikke ændret sig væsentligt, selv om vi bliver lidt presset på
både omkostninger og eksternt arbejde. Tingene tager lidt længere tid med de ekstra forholdsregler,
ligesom vi kan komme i situationer, hvor vi kommer til at mangle komponenter som følge af nedlukningen.
Derudover frygter vi for større tab på debitorer, som følge af virksomheder, der kommer til at lukke som
følge af nedlukningen. Alt i alt føler vi os dog privilegeret i forhold til så mange andre brancher og
virksomheder, så selv om vi også mærker krisen, klager vi ikke.
Under regnskabsgennemgangen, vil jeg komme lidt mere ind på resultatet i de forskellige selskaber.
Inden jeg afslutter beretningen vil jeg lige nævne overgangen til flexafregning og anvendelsen af de
timeaflæste målere, da vi har modtaget et spørgsmål herom.

Alle fjernaflæste målere skal være flexafregnet inden udgangen af 2020. Status for NOE Nets
forsyningsområde er, at 76% af målerne er overgået til flexafregning, mens 24% fortsat er på
timeafregning. Disse overgår inden udgangen af 3. kvt.
Flexafregning giver mulighed for at få afregnet strømforbrug time for time, ligesom det giver
netselskaberne mulighed for at indfører tidsdifferentierede tariffer. NOE har indtil videre valgt ikke at
indfører tidsdifferentierede tariffer, da områdets belastning af elnettet i højere grad er defineret af
elproduktion og i mindre grad af elforbruget.
For forbrugere uden egenproduktion, varmepumper og elbiler vil besparelserne være minimale, men vi
følgere løbende udviklingen og forholder os til hvilke initiativer vi skal introducere til markedet.

Som følge af flexafregning har vi valgt at dygtiggøre os på produktionssiden. Vi har her i 1. kvartal
introduceret ”Min Strøm” som henvender sig til egen-producenter. Vi er en af kun tre leverandører i DK der
tilbyder dette, og vi har fået et pænt antal ny kunder i tale af denne kanal.
Med det vil jeg give ordet tilbage til dirigenten.
Formandens og direktørens beretning blev godkendt uden indsigelser fra repræsentantskabet.
Ad. 3: Godkendelse af årsrapport

Overskrifterne for koncernregnskabet 2019 er vi rigtig stolte af:
- Vi har opnået det bedste driftsresultat 88,5 mio. kr. i selskabets historie
- Årets resultat på 137,2 mio. kr. er det 3. bedste årsresultat nogensinde og overgås kun i to års hvor
koncernen har gennemført markante salg af aktiver (2012 salg af 150 kV net og 2004 salg af El-Sam aktier)
- Vi har gennemført købet af Fiber Backbone A/S, der styrker koncernens fokus på fibernet som en
bæredygtig forretningsenhed
Endeligt giver de pæne resultater mulighed for at sende penge retur til andelshaverne gennem
tarifnedsættelser og støtte til lokalområdets foreningsliv.
Vi kan allerede nu sige at resultatet i 2020 bliver mere beskedent, som en naturlig følge Corona krisens
raseren verden rundt.

Resultatopgørelse

Koncernen har i 2019 realiseret en omsætning på 665 mio. kr., hvilket er 10 mio. kr. (1,5%) lavere end året
før. Den lavere omsætning er primært en konsekvens af, de faldende elpriser i de nordiske markeder.
Herudover har elforbruget i forsyningsområdet har været svagt faldende. På den positive side har de
øgede investeringer i fibernettet i både 2018 og 2019 medført en pæn vækst i tilgangen af nye
fibernetkunder, som afspejles i en omsætningsvækst på 13,6% i salg direkte relateret til fibernettet i 2019
Væksten i dækningsbidraget kommer primært fra bedre indtjening på elsalg, fibernet med opkøbet af Fiber
Backbone samt mere eksternt arbejde i Jysk Energi Teknik.

Som jeg nævnte indledningsvist, har vi opnået det bedste driftsresultat i selskabets historie.
I 2019 er EBITDA øget til 88,5 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 25,7% i forhold til 2018. Det er blandt
andet et resultat af en række af initiativer i organisationen gennem de sidste tre år, med fokus på at øge
både effektiviteten, kompetencerne og indtjeningen i koncernens selskaber, der nu viser sig som en øget
indtjeningsevne i koncernen.

Omkostningerne er også i kontrol, således er stigningen i lønomkostninger alene en konsekvens af at Q4 for
FBB er indregnet i koncernen med ca. 2 mio. kr. i personale omk.
Andre driftsomkostninger er skrottede anlæg med en bogført værdi, primært i NOE Net.

2019 var et særdeles godt år ift. koncernens kapitalforvaltning med et afkast på 75 mio. kr.

Ser vi på de finansielle poster er der udover kapitalforvaltning en øget indtjening fra associerede selskaber i
form af et rigtig pænt resultat i Vestjyske Net samt et helt års indtjening på vindmøllerne i Nissum
Bredning.

I alt summer det til et årsresultat før skat på 137,2 mio. kr., dette er 110,2 mio. bedre end 2018, og som jeg
indledte med det 3. bedste årsresultat nogensinde for Jysk Energi Koncernen.

Balancen

Går vi videre til Balancen så er den samlede balancesum øget med 113,6 mio. kr.
Dette er hovedsageligt en konsekvens af opkøbet af Fiber Backbone samt nye investeringer i fiber- og
elnetanlæg. Herudover indeholder anlægsaktiverne vore nye partnerskaber med Aura (Jysk Aura VE) og
Danish Bio Commodities (Biogas) samt investeringen i fibernet-selskabet Fastspeed.

Der har de seneste mange år været en stærk tradition for at investere i elnettet kabellægning, forstærkning
ift. VE-produktion og senest fjernaflæste målere. I 2019 ser vi også en stor aktivitet omkring investeringer i
fibernette både gennem bredbåndspuljerne og nye tilslutninger i landområderne samt udvidelser af
fibernettet i Holstebro by. Der er således næsten en 50/50 balance mellem investeringer i fibernet og elnet
i 2019.

Ser vi på omsætningsaktiverne, så er lageret øget som en følge af opkøbet af Fiber Backbone.
Andre tilgodehavender falder, da faldende elpriser har reduceret markedsværdien af porteføljeprissikring
for elkunder.
Værdipapirer indregnes i likvide beholdninger og er øget som følge af årets afkast på værdipapirer.

Egenkapitalen er øget med årets resultat, heraf er der er afsat 25.000 t.kr. til tarifnedsættelse, 3.000 t.kr. til
en specialpulje til at støtte foreninger ramt af coronakrisen.
Pengestrømsopgørelse

Pengestrømme fra driften før finansielle poster er på niveau med 2018, indregnes afkastet på værdipapirer
og andre finansielle poster er pengestrømme fra ordinær drift i alt 150,3 mio. kr.
Den samlede pengestrøm til investeringer er 53 mio. kr. Dette giver i alt en forbedret likviditet på 78,3 mio.
kr.
Ser vi bort fra afkast på værdipapirer, så har der stort set været balance mellem pengestrømme fra drift og
til pengestrømme til investeringer i 2019.
Ser vi på resultaterne for de væsentligste datterselskaber, er det glædeligt, at der igen er positive resultater
og overskud i alle selskaber

Udlodning og overskudsdisponering

Anton glædede sig over det gode resultat og redegjorde for bestyrelsens holdning til udlodninger. Generelt
ønsker bestyrelsen, at værdierne skal ligge så tæt på andelshaverne som mulig, da det er derfra, der kan
udloddes og komme andelshaverne til gode i form af tarifnedsættelser eller via udlodninger.

Ad. 4: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

Ad. 5: Meddelelser vedrørende valghandling
Niels orienterede om afgående og ny repræsentantskabsmedlemmer.

AD. 6: Valg af medlemmer og Suppleanter
Som nævnt indledningsvist udskydes punktet til en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes når
forsamlingsbegrænsninger er ophævet.
Det blev præciseret til orientering, at det er for sent at opstille nye kandidater, hvilket betyder, at Holger
Lundgaard Madsen og Peter Schjøtz reelt set er genvalgt i hhv. kreds 2 og 4. I salen genopstiller Finn
Westergaard, ligesom Morten W. Jacobsen også opstiller. Indtil der er mulighed for at gennemføre valget,
fortsætter nuværende bestyrelse. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med henblik på
at gennemføre valg til bestyrelsen, når forsamlingsforbuddet er ophævet.

Ad. 7: Valg af revisor
På vegne af bestyrelsen indstilles der til, at EY vælges, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 8: Evt.
Niels orienterede om de kommende møder

Herefter tog Anton ordet og takkede for en trods omstændigheder god generalforsamling. Der var flere
positive tilbagemeldinger på chatten.

Således passeret

___________________
Niels Brøndsted
Dirigent

