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Vi starter med et billede:
Bestyrelse og personale
har ladet sig fotografere.
Fra vestre er det:
Karsten Varming, Torben
Rødtness, Poul
Kristensen, Klaus H.
Pedersen, Leif O
Rasmussen, Hans
Kristian Madsen, Jørgen
Jepsen, Anders Rønshof
og Flemming Kristensen.
Søren Jepsen kunne ikke
være til stede.

Vi er nu kommet tættere på Energiforliget. Det samlede Folketing er enige om hvordan forliget
skal se ud. Det meldte Energiministeren ud på Dansk Fjernvarmes landsmøde den 25. og 26.
oktober 2018 i Aalborg.
Det var et landsmøde hvor hele bestyrelsen deltog. Det var et godt landsmøde fordi ”en hel del
faldt på plads”. Vi ved nu lidt om hvordan vi kan få produceret i fremtiden, I vores tilfælde
bliver det enten ved leverance fra TVIS eller egenproduktion ved hjælp af flis kedel og
varmepumpe. Nu er det jo ikke anderledes en energiforliget stadigvæk skal vedtages men det
ser ud som om indholdet er på plads.
Den 18. oktober havde bestyrelsen inviteret Dansk Fjernvarmes Projektselskab til at komme
med indspark til produktion, målere og vedtægter. DFP havde sendt et par velforberedte
herrer, nemlig direktør Mogens Nielsen og Ingeniør Jørgen Risom. Bredsten Balle Kraftvarme
var også inviteret. Det var rigtig inspirerende og gav bestyrelserne inspiration til de
udfordringer, der ligger foran.
Den 23. oktober afholdte Egtved Varmeværk ordinær generalforsamling i Egtved
Forsamlingshus. Det blev helt ordinært. Godkendt beretning, godkendt regnskab, budget,
henlæggelser og afskrivninger til orientering. Genvalg til bestyrelse og suppleanter. Det hele
efterfulgt at spørgsmål og svar vedrørende beslutningsprocessen for fremtidig produktion.
Bestyrelsen trakterede med boller, kaffe, øl og vand.
Beslutningsprocessen er at bestyrelsen hurtigst muligt skal have et beslutningsgrundlag for den
fremtidige produktion, Danner der sig et klart billede tager bestyrelsen beslutningen - Er der et
broget billede spørger bestyrelsen sine medlemmer. Informationsmæssigt planlægger
bestyrelsen at lave et åben hus arrangement hvor ”forløbet” præsenteres i forbindelse med
værkets 60 års jubilæum i foråret 2019.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:


Formand:

Anders Rønshof (nyvalgt)



Næstformand:

Klaus H. Pedersen



Bestyrelsesmedlem:

Karsten Varming (nyvalgt)



Bestyrelsesmedlem:

Poul Kristensen



Bestyrelsesmedlem:

Torben Rødtness

Som suppleanter er Birte Christoffersen og Peter Kristensen valgt.
Jens Peder Pedersen blev valgt som dirigent.

