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Indledning
Velkommen til generalforsamling 2017.
Overordnet har det regnskabsår bestyrelsen nu står til regnskab for været et stille
år. Det har været en ”normal” dag på kontoret. – og dog. Vi har optimeret rundt i
alle hjørner, så det er ikke fordi vi har ligget på den lade side. Længden af
beretningen er som den nu er, når vi skal ”rundt om det meste”. Der er forskellige
meninger om hvor lang beretningen skal være. Eet af mine motiver for længden er
at generalforsamlingen skal orienteres grundigt.
Hvis vi skal starte med det landspolitiske, så er der endnu ikke kommet løsninger på
det faktum at tilskud til Kraftvarmedrift falder bort i 2019. Det er træls at vi som
bestyrelse er nødt til at skubbe væsentlige beslutninger foran os. Tilskuddet er
meget væsentligt i forhold til at EV kan tilbyde varmeaftagerne anstændige
forbrugerpriser. Forbrugerne kan fra 2019, alt andet lige, forvente en stigning på ca.
4.000,00. Vi har til fast pris solgt produktionen af el frem til udgangen 2018, så vi
kan på ingen måde sikre os mere end vi har gjort.

Et udvalg nedsat af energiministeriet har skrevet en mere end 300 sider lang
rapport, og det har energiministeren forholdt sig til. Noget af rapporten er ved at
udmynte sig, noget andet skal i udvalg, fordi det var ”helt hen i skoven”:
 Vi skal indstille os på at regnskabsåret i fremtiden (2019) bliver lig med
kalenderåret.
 Vi skal indstille os på benchmarking og få sparekrav på halsen. Sparekrav er i
sig selv ikke af det onde, men i vor selskabsform AMBAét er der nok ikke
alverden at hente, så sparekrav vil gå ud over driftssikkerhed og
vedligeholdelse.
 Vi skal regne med at vi i fremtiden ikke kan henlægge til større investeringer,
de skal lånefinansieres.
 Vor finansieringskilde KK bliver nok taget fra os.
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I en undersøgelse foretaget af DFF fremgår det at et meget stort flertal ønsker det
forbrugerejede varmeværk, sådan som det er i Egtved. 64 % af danske husstande får
fjernvarme, og der kommer flere til. I Egtved ønsker vi at fremtidige udstykninger
også får mulighed for fjernvarme. Det er ikke muligt som lovgivningen er nu, det vil
påføre EV store udgifter, hvis kun få i en udstykning tilslutter sig. Mange vælger en
varmepumpeløsning men glemmer at selve pumpen kun har en levetid på 15 – 20
år. Hvis naturgasfyrede boliger/industriejendomme i Egtved ønsker at konvertere til
fjernvarme vil vi se på det. Vi siger nok ikke ja til en enkelt ejendom men hvis man
går sammen – så er der muligheder.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har arbejdet godt i det forløbne år. 6 bestyrelsesmøder er det blevet til,
samt masser af mails. Vi har nu effektive møder, og har fundet formen i en
bestyrelse med 5 medlemmer.
To bestyrelsesmedlemmer ønsker at forlade bestyrelsen, så to nye skal vælges ind.
Mere om det senere.
Bestyrelsesmedlemmer, der vælges i år, kan ikke forvente at have en valgperiode på
to år jævnfør omlægningen af regnskabsåret fra 2019.
Hvorvidt omlægningen af regnskabsåret kommer som lovforslag (det håber vi) eller
bestyrelsen selv skal indkalde til vedtægtsændringer vides ikke (håber vi ikke). Det
må tiden i de kommende måneder vise. Regeringen har ikke for vane at være i for
god tid. Som der skrives om i dag er forhandlingerne om et nyt energiforlig udskudt
til foråret. ”De har berøringsangst de kære mennesker på Christiansborg”

Suppleanter
Med ovennævnte situation er situationen den for suppleanterne at:
 Birthe Christoffersen fortsætter og er bestyrelsens kandidat til en
suppleantpost.
 Peter Kristensen indstilles af bestyrelsen som kandidat til suppleantposten.
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Vi vil således have to rigtig gode suppleanter - en rigtig god backinggruppe, der kan
træde til.

Revisor
Bestyrelsen indstiller i år at revisionen tildeles revisionsfirmaet Lidegaard Revision,
Tørring. Det er jo år to for Lidegaard. Vi har været tilfredse med det arbejde der er
udført. De har rørt i gryden. Det er også det opdrag de har fået. Vi svarer på alle de
spørgsmål den eksterne revision måtte have, ligesom vi i Lidegaard Revision får den
nødvendige sparring.

Hvad skal vi arbejde med i 2017 / 2018
 Nye vedtægter
 Regnskabsomlægningen for 2019
 Såfremt der ikke kan opnås tilfredsstillende økonomi / tilfredsstillende drift
for motordrift skal erstatningsproduktion findes. Det måtte meget gerne være
flis, det kan være ekstra kedelkapacitet. Det kan også være en eldrevet
varmepumpe.
 TVIS ønske om at levere halmbaseret kraftvarme fra Skærbæk til Egtved, ser
for nærværende ud til at være i en mølpose og intern manglende
beslutsomhed. Jeg har fortalt formanden for TVIS at de må fremlægge deres
forslag, når de er klar – Egtved Varmeværk er! Den store sten i at få leveret
halmvarme fra TVIS er anlægsomkostningerne (en transmissionsledning fra
tidl. Muslingefabrik i Haraldskær via Jerlev og Ødsted, der så også skulle
forsynes med fjernvarme står og falder med anlægssummen 125-150 mio. kr.
Det kan slet ikke forrentes).

Sol
Solen har i sidste regnskabsår produceret 23,7 % af produktionen. Tallet må
betegnes som tilfredsstillende. Dette i betragtning af at vi nu har haft to somre, hvor
solen i bevidstheden ikke har skinnet så meget.
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Vejrkompensation
Vi investerede i et vejrkompensationsationsanlæg. Det har allerede tjent sig hjem.
Alene tilskuddet til det var højere end udgiften. Fremover er der 100.000 kr. at
spare, hver gang temperaturen kan reduceres med én grad.
Strafafgiften i forbindelse med vores dynamiske afkølingsskema, er i år mindre en
sidste år – et fald på 10 %, så langsomt vinder god fyringsøkonomi ind hos de
varmeaftagere, der er ramt. Afgiften er kommet for at blive. Bestyrelsen kan derfor
kun opfordre de berørte aftagere, til at gøre noget. Der er ofte årsager og løsninger.
Det er ikke en skam at blive afkrævet afgiften men det er en skam ikke at gøre noget
ved det.

Personale
Der er ikke sket udskiftninger i personalet. De skal alle have stor ros for det arbejde
de udfører.

Samarbejde
Der arbejdes i øjeblikket med en aftale der giver muligheden for at BBKV og EV kan
få fælles driftsleder. Begge værkers vedtægter giver mulighed for det. Vi mangler
egentlig kun at få skrevet dokumentet. Forarbejdet et kørt som et åbent projekt,
hvor både det involverede personale samt dele af bestyrelsen har været engageret
og inspiratorer. Som ekstern inspirator har vi haft hjælp af DFF. Årsagen er fra
Egtveds side og også BBKV at der respektivt ikke er timer nok på begge værker til en
fuldtidsansættelse for en driftsleder. Modsat tidligere er der i dag mere ”grøn
vedligeholdelse” og det kan udføres af andet personale end driftsleder. Samarbejdet
er ikke en spare øvelse men løsningen giver penge til penge til at få udført det
grønne arbejde.
Hvorvidt samarbejdet breder sig til mere, kan der ikke siges noget om. Overordnet
er der udefra kommende ønsker om samarbejde fra landspolitisk side. Vi kan godt i
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bestyrelsen se det fornuftige i det men vil ikke provokere det frem. Nu laver BBKV
og EV denne aftale om fælles udnyttelse af driftsleder, og så må tiden vise, hvad der
kan ske.

Priser
Vi afregner 2016-2017 med 400,00 kr. per MwH (580,00). Vi har sendt nye 20172018 aconto rater ud med basis i samme 400,00 kr. pr MwH. Det er således en stolt
formand og bestyrelse, der med glæde har fået taget spidsen af jetjageren. Jeg er
blevet passet op i bybilledet og klandret for at vi ikke har slået mere på tromme for
denne prisreduktion. Det har vi ikke valgt, men enhver har kunnet se det på sin
årsopgørelse og glædet sig voldsomt. Lad dette være en opfordring til at læse
årsopgørelsen. Gå i øvrigt jævnligt ind på e-forsyning og se jeres informationer.
Tilmeld jer vort nyhedsbrev.

Betalingstvist
Egtved Varmeværk har haft to betalingstvister, hvoraf den ene er udførlig nævnt på
generalforsamlingen sidste år. Der er nu kommet en sag til. Ganske vist er den nye
sag af en meget mindre størrelse (20.000,00 mod 200.000,00). Fælles er at vi burde
køre sagerne til tops gennem ved det danske retssystem men gør det ikke fordi
omkostningerne ved at gennemføre og tabe er langt højere end provenuet ved at
vinde.
Stridspunktet i begge sager er i grunden om der er en aftale eller ikke? I begge
tilfælde er at vi er gået i gang eller har givet tilladelse til arbejdets udførelse uden at
have en skriftlig aftale. Det straffes man for.
Tidligere tiders aftaler kunne gøres med et håndtryk. Det er ikke gangbart længere.
De to sager har ikke givet anledning til at udtrykke manglende dømmekraft af
medarbejdere.
Som jeg sagde sidste år, og som bestyrelsen nu har vedtaget, skal enhver aftale med
Egtved Varmeværk fremover laves skriftligt.
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Det fører frem til at bestyrelsen nu har vedtaget nye almindelige og tekniske
leveringsbestemmelser hvor:
 Det vil heller ikke længere være muligt at handle med tilslutningsafgifter
køber og sælger imellem ved udstykninger / udmatrikuleringer. Stikledningen
følger den sokkel den er installeret i.
 Egtved Varmeværk vil kun tillade egne valgte håndværkere / entreprenører
anvendt i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere og ved omlægning af
stikledninger.
 Der vil i større grad blive krævet udvendige målerskabe, så det ikke er
nødvendigt at tilkalde en foged, for at få afbrudt forsyningen.
Disse ændringer og alle andre kan ses detailleret i det skriftlige materiale på værkets
hjemme side.

Ledningsnettet
Der har ikke været nogen brud. Vi har renoveret Æblehaven. Vi har haft ny
graveentreprenør til at udføre den del af arbejdet, hvilket vi har været meget
tilfredse med. Enkelte steder har vi haft problemer med at komme til. Udvendigt
hvor det så har været nødvendigt at opsætte et skab, indvendigt har vi haft
udfordringer med nødvendig plads omkring vor installation.
Foråret 2018 starter renoveringen af Rosenhaven, og det glæder mig at sige det
bliver samme team, der skal udføre arbejdet som i Æblehaven. Jeg fortalte det til en
varmeaftager for et stykke tid siden. Vedkommende sagde det var da ærgerligt for vi
har lige fået ”sin lomme asfalteret. Ja det er ærgerligt men Vejle Kommune har ikke
fortalt os noget om deres planer, så kunne det jo have været at vi havde prioriteret
anderledes.
Efter denne renovering er vi færdige med at renovere i nogen årtier.
Der kommer en ny version af LER (Ledningsregistrering) hvor oplysninger skal være
mere præcise og data skal kunne leveres hurtigere, hvis nogen ønsker dette.

Produktionen
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Egtved Varmeværk er på markedspris for El, hvor udbud og efterspørgsel
bestemmer prisen.
Motor og elkedler bruges i dag som balanceredskaber for det offentlige elnet. Enten
tilbydes vi en god pris for at producere el (opregulering), eller også køber vi strøm
billigt, og bruger derved elkedlerne (nedregulering) til at varme op med, hvis der er
for meget strøm i nettet. Falder tilskuddet til motordrift væk i 2019 er det
ensbetydende med at motoren udfases. Købere kan allerede melde sig i dag. Enhver
må da kunne bruge en velfungerende gasmotor på 5.500 HK.
Gives der frit brændselsvalg, bygger vi et flisværk på Lergården, og flytter det af
produktionsudstyret der er muligt med derop.

Vi samarbejder med andre varmeværker
Samarbejdet med BBKV, Give. Jelling og Tørring er der stadig på det overordnede
plan. Samarbejdet er så sammentømret at pres udefra kan samordnes.

Regnskabet
Vi fremlægger et robust regnskab som er uden anmærkninger fra revisor.
Regnskabet er faktuel information, som der ikke kan rokkes ved. Det er et
tilfredsstillende regnskab, der afleveres. Vi er de senere år af myndighederne i
København blevet klandret for at have kørt med en vis overdækning. Vi lægger et
budget efter bedste overbevisning, og kan ikke tage højde for ændringer i gasprisen
eller vejret hen over året. Overdækningerne er nu på et acceptabelt niveau.

Afslutning
Jeg vil gerne takke min bestyrelse og personale. Alle har haft et godt engagement.
Med disse ord stiller jeg denne beretning til generalforsamlingens debat. Jeg vil
gerne takke de to bestyrelsesmedlemmer Allan Andersen og Peter Kristensen for
arbejdet i bestyrelsen.
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Således blev årets beretning fortalt i små 2.000 ord.

Denne beretning vil i løbet af et par dage være at finde på vores hjemmeside.

31. oktober 2017 /Anders Rønshof, formand.

