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Formandsberetning 2013/14 

Indledning til Flemming 

Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er 

mødt op. Vi skal igennem et ganske omfattende program i aften.  

Bestyrelsen har taget en beslutning om at arbejde for at få solvarme. Hvordan skulle vi 

gribe det an? Vi kunne ikke gennemføre det tekniske og det papirmæssige af projektet 

selv. Teknisk udvalg i bestyrelsen havde en runde med forskellige rådgivende 

ingeniørfirmaer og som konklusion indstillet at Rambøll skulle være vor rådgiver. Den 

samlede bestyrelsen tog den samme beslutning.  

Firmaet er en af de allerstørste til at rådgive i fjernvarmeprojekter. Det er kompliceret 

stof det her. Derfor har bestyrelsen inviteret Flemming Ulbjerg fra Rambøll til at fortælle 

om det anlæg vi opfører, hvis Vejle Kommune giver tilladelsen.  

Flemming Ulbjerg er vor rådgiver på den tekniske side, andre fra Rambøll tager sig af 

arbejdet med at få myndighedsbehandlingen på plads.  

Bestyrelsen er 100 % engageret i arbejdet med solvarme, og vi er dybt involveret i det. 

Der er lavet bindende aftaler med de to lodsejere der skal afgive i alt 5½ha jord. EV har en 

5 årig forkøbsret på yderligere 2½ ha, hvis det skulle vise sig at flere solpaneler kunne 

optimere driften.  Rambøll, Vejle kommune og Egtved Varmeværk arbejder i fællesskab 

for at komme i mål med dette projekt. BBKV kører et tilsvarende sagsforløb. Anlæggene 

og myndighedsbehandlingen ligner hinanden så meget at der er opnået økonomiske 

fordele ved parallelle forløb. 

At bygge solvarme er ikke bare som at bygge et redskabsskur på 10 kvadratmeter i haven, 

hvor der kan startes med det samme. Myndighedsbehandlingen er meget omfattende. 

Det tekniske set-up er voldsomt. Tidspresset er stort og derfor er flere arbejdsprocesser 

modsat normalt forløbet parallelt.  

Flemming vil fortælle om det anlæg vi vil opføre. Uden at sammenligne med andre inde 

for sportsverdenen vil jeg godt tildele ham titlen Mr. Sunshine. Flemming ved alt om sol 

og solvarmeanlæg. Flemming har umiddelbart en lille time til sin rådighed – men vi tager 

den nødvendige tid.  

Vi kan lave solfangeranlæg, sagde jeg sidste år og forrige år og har sikkert også sagt det 

tidligere. Det er det vi nu gør. Vi er så langt med planlægningen at vi ikke kan stoppe uden 

det vil koste en bunke penge, og det vil vi heller ikke – det er det rigtige og det eneste i 
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den nuværende situation for at sikre en fornuftig økonomi for vore varmeaftagere.  Værs 

go Flemming. 

Bestyrelsen 

9 store fælles bestyrelsesmøder i regnskabsåret, er det blevet til i 2013-2014, hvilket 

afspejler et meget højt aktivitetsniveau. Dertil kommer at bestyrelsens to faste udvalg: 

økonomi og teknik gennem året har haft høj aktivitet. Utallige mailkonferencer har 

understøttet os til debat og løsninger frem mod beslutninger. 

Vi har besluttet: 

 Nye betalingsterminer. Vi har allerede set de første positive resultater heraf. 1½ 

måned efter forfald af 1. rate manglede kun tre varmeaftagere at betale. Det er 

flot. 

 Ændrede forfaldstider. – har en sammenhæng med foranstående. Tidligere havde 

vi forfald den 10. i måneden, og skulle på det tidspunkt forholde os til saldoen på 

folks konto. Ingen penge – ingen betaling. Ved at flytte forfald til den 1. i måneden 

ser det nu bedre ud med at vi får vores penge. 

 Ny dynamisk afkøligstarif. Den har jeg omtalt/omtaler jeg andetsteds i min 

beretning. 

 Reviderede almindelige og tekniske leveringsbetingelser. Hænger meget sammen 

med ovennævnte. 

 Arbejdet med solvarme. 

 Ansat ny bogholder. 

 

Når vi når frem til det punkt i generalforsamlingen, der vedrører valg til bestyrelsen, 

ønsker bestyrelsen at forelægge vedtægtsændringer, fordi bestyrelsen ønsker at slanke 

sig. Vi vil gerne fremover være 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen i Egtved Varmeværk 

har talt om det i mange år; Tiden er til at gøre det nu. Man kan mene at tidspunktet ikke 

er velvalgt, når der for tiden er rigtig meget at se til i bestyrelsen. Efter min bedste 

overbevisning er det et godt tidspunkt. Vi får en bestyrelse, der bliver mere 

manøvredygtig. Vi får stadig en bestyrelse der er bredt forankret i kredsen af 

varmeaftagere, og samtidig tager beslutninger ud fra fem individuelle 

bestyrelsesmedlemmers holdning og mening. Trenden for fjernvarmebestyrelsen er 5 

medlemmer, og jeg er sikker på at en bestyrelse på fem medlemmer, kan klare arbejdet i 

fremtiden. jeg beder derfor generalforsamlingen, give bestyrelsen accept til at fortsætte 
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med fem medlemmer. Forslaget kan ifølge vedtægterne ikke vedtages i aften, for sådan 

er vedtægterne. Derfor indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling  

Med forventning om at vi nu bliver 5 i bestyrelsen, skal vi finde vor arbejdsform. Vi skal 

effektuere ikke alene os selv men også vor produktion, distribution og administration. 

Jeg kan forsikre bestyrelsen at vi vil gøre det ypperste vi kan 

Ledningsnettet  

Rent distributionsmæssigt har det for Egtved Varmeværk været et ganske stabilt år. Vi har 

uden de store udfordringer distribueret den varme, som vore forbrugere ønskede. Det er 

blevet til et par brud rundt omkring i byen, Aftensang og Korbenhøj. Begge steder er 

selvfølgelig blevet lukket, og begge steder er der renoveret. Projekt Ørvigvej er stort set 

tilendebragt. Vi er i gang med at renovere Banestrækningen, som egentlig hørte til 

Ørvigvej. Det er blevet lidt mere omfattende, da vi i den samme trace skal have en ny 

transmissionsledning til solvarmeanlægget. Vi vælger at grave denne del af ledningen ned 

nu, da vi ikke kan forsvare at grave samme sted 2 gange inden for et år. Vi sparer da også 

et par hundrede tusind kr. ved det. 

 

 

Produktionen 

Vi gik sidste år i december fra treledstarif til markedspris, hvor udbud og efterspørgsel 

bestemmer prisen. Som et tegn på at kraftvarme går mod slut, får vi nu tilskud for at lade 

motoren stå stille. Med andre ord bliver det mere og mere kedeldrift.  Der har ikke været 

nævneværdige problemer i regnskabsåret. 

Varmeprisen 

Afregningsprisen blev lig med budgetprisen kr. 580,00 pr. MWh excl. moms. Når det blev 

sådan er det fordi det bestemmes af både sammenfaldende men også modsat rettede 

faktorer. Vor Herre hjalp til ved ikke at sende kold luft ned over Egtved. Staten snublede i 

sin indførelse af forsyningssikkerhedsafgiften og måtte rulle denne tilbage. De opkræver 

bare stadig pengene. To faktorer der trækker i hver sin retning. Summa summarum gik 

det op i en højere enhed til 580,00 pr. MWh. Jeg skal ikke stå her og spå om 

fjernvarmeprisen i de kommende år. Jeg håber at vi kan holde den i ro. Solvarme er med 
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til at stabilisere og nedsætte varmeprisen. Vi kender ikke prisen på varme produceret på 

sol, men et godt bud er at inden vi skal betale finansieringsomkostninger, vil den ligge på 

ca. 50 % af varmeprisen produceret på gas.  

Vi har fra 1. oktober låst gasprisen fast et år frem. Vi kan ikke spå om det er en god 

forretning. Vi kan alene konstatere det, når aftalen er færdig. Det vigtigste er dog at en 

låsning af prisen, giver en sikkerhed. Det er det vi vægter i bestyrelsen. Staten har lov til 

at opkræve de forbrugsskatter de har lyst til; deres appetit er glubende stor – så enkelt 

kan det siges. Fremtiden er mere end svært at spå om. 

 

 

Vi samarbejder med andre varmeværker 

Samarbejdet med BBKV, Give. Jelling og Tørring er fortsat aktivt. Vi bruger dette forum til 

at udveksle erfaringer i alle fjernvarmeværksforhold. Samarbejdet måtte godt blive 

tættere i fremtiden i min optik. Men vi er nødt til at bruge tid på at finde hinanden.  Vi 

udveksler erfaringer, og bliver alle klogere. De fem værker er forskellige ud fra mange 

vinkler. Størrelse, produktionsforskellighed, administrationsforskellighed, bemanding, 

renoverings tilrettelæggelse m.m. Specielt Bredsten-Balle har vi haft stor kontaktflade til 

da de også gerne vil opføre solvarme. Vi startede samtidig i et og alt, men BBKV har uden 

at komme nærmere ind på det haft andre og alvorligere udfordringer på Deres vej, så det 

har været projektforløb med standsning ved forskellige stationer.  

 

 

Regnskabet 

Det regnskab vi fremlægger, hænger jo meget sammen med det bogholderi vi har. 

Regnskabet er i sin opbygning ens med det vi fremlagde for første gang sidste år. Vi taler 

om det funktionsopdelte regnskab, der opdeler regnskabet i produktion, distribution og 

administration. Det er ikke helt nemt i vor forretning. Primært fordi ansatte laver arbejde 

i alle tre grene, og derfor ikke kan f. eks arbejdsløn ikke konteres alene i én af de tre 

grupper. Det er forenklet sagt men det vil vor revisor Svend Erik Prüsse komme meget 

mere ind på, når han forelægger regnskabet 
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Anne Marie Biltrup sagde op, og vi fik ansat jeanett Larsen. Til det må man jo sige: ” En 

god kending af firmaet”.  Jeanett var ansat i en periode på to år inden Anne Marie. Der 

har således ikke været de store udfordringer i dette skifte.  

Selve regnskabet har jeg ikke nogen speciel kommentar til. Det er faktuel information, 

som der ikke kan rokkes ved. Jeg kan kun sige at det for bestyrelsen er et tilfredsstillende 

regnskab.  Det er i år et anderledes regnskab fordi de ændrede produktionsforhold er 

begyndt at slå igennem. Gaskøbet er mindre og salg af el er mindre, til gengæld er 

mængden af varme produceret på kedel steget tilsvarende.  

Egtved Varmeværk er jo et non-profit center. Og vi må ikke ”samle” penge sammen. Vi 

har faktisk haft et overskud, som vi skulle betale ud til varmeaftagerne. Det er bare ikke 

lykkedes, fordi vi på andre områder har været ekstra sparsommelige. Derfor gør vi et nyt 

forsøg i indeværende regnskabsår. Den varmepris vi tager år for år skal være kostægte og  

afspejle den pris, det koster at producere varme. 

Energistyrelsen har hvad kontrol angår på dette område, falkeblik ikke bare på Egtved 

men på alle varmeværker.  

 

  

La sninger af GAS og EL. 

Med overgang til det frie marked, har bestyrelsen låst nogle ting fast. Det har vi gjort for 

ikke være ”helt ude i hampen” når vi skulle budgettere og sikre lave 

produktionsomkostninger og bedst mulige produktionsindtægter. Tiden er ved at rinde ud 

for brugen af gasmotoren. Den giver kun få penge for at producere. Til gengæld modtager 

vi en del penge for lade den så stille. Verden er foranderlig. 

Politik 

Skal man sige det kort, så roder dansk energipolitik i en sådan grad at man tror det er 

løgn. Tvangsbinding til naturgas uden mulighed for løsladelse. Hvad værre er: uden 

mulighed for at starte produktionsudstyr, der kunne nedsætte varmeprisen ganske 

betragteligt. Solvarme er godt nok for lave forbrugerpriser – men hvor er solen henne, når 

temperaturen er lavest! Barmarksværkerne blev fritaget for naturgaspligten. Nu er 

værker som det i Egtved dem der ligger i den tungeste kategori. Jeg øjner naivt mulighed 

for at få lov til at blive fritaget for naturgas, Bestyrelsen ser nødvendigheden af det, 



 

Revision 21102015 
 
 
 

6 

sammenholdt med alt for forskellig beskatning alt efter hvad, der er opvarmningsformen. 

Det kan være at vi er klogere om et år.  

Afkøling 

Modsat andre år skal der i år ikke siges ret meget om afkøling. Det har kørt efter samme 

ordning, som vi har kendt i nogle år. For regnskabsåret 2014-2015 er modellen ændret til 

en dynamisk model, der tager højde for at alle ikke får leveret vandet lige varmt. Det var 

den gamle models svaghed. Vi kender først et resultat til næste år. Det er som sådan ikke 

meningen at vi skal have flere penge ind på den måde, men det kan være at det bliver 

nogle andre varmeaftagere, der i fremtiden kommer til at betale strafafgift. Nemlig dem 

som ikke afkøler vandet tilstrækkeligt 

Noget der hænger sammen med afkølingen er trykket og luften i systemet. Dette års 

renovering på Ørvigvej kar givet masser af luft på de højere liggende dele af Egtved. Det 

er Højmarken, Ørvigvej og Baldersvej.  Ikke alle er begyndt at ”fyre” endnu, og det kan 

godt være at disse varmeaftagere får sig den overraskelse at der ikke er varme, fordi der 

er luft i deres anlæg. Prøv at lufte ud. Er det ikke nok ringer du til EV, så vil vi afhjælpe. I 

øvrigt arbejder vi på at montere automatiske luftudladninger på de højere beliggende 

ledninger, så luften forsvinder inden det kommer til varmeaftagernes installationer. I 

samme moment vil vi se på trykforholdene, så varmeaftagerne får mulighed for et 

anstændigt differenstryk. EV skal levere varme i en ordentlig kvalitet. 

Renovering 

Det ligger ikke lige i kortene at vi skal renovere i stor stil i 2014-2015. Dertil er arbejdet 

med sol anlægget for stort. Det ligger dog fast at det næste der skal renoveres er 

”haverne”. Det er ikke fordi rørene er rådne men mufferne, der samler fjernvarmerørene 

er utætte. Området er tidligere højmose, så rørene ligger ofte i omgivende vand, og de 

ligger dybt. Når haverne om nogle år er renoveret tror jeg at vi er ret godt med  

Hvad skal vi arbejde med i 2014-2015 

 Blive klogere på hvordan vi skal producere i fremtiden. Det solanlæg vi opfører, 

dækker kun 20-25 % af årsbehovet – 100% af varmebehovet i sommermånederne.  

 Følge opførelsen af solvarmeanlægget meget tæt. 
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 Med ønsket om at generalforsamlingen på denne ordinære, samt på den 

ekstraordinære der kommer vedtager 5 medlemmer i bestyrelsen, skal 

bestyrelsen lære at arbejde som en bestyrelse som sådan. 

 Vi skal være os bevidste men også ydmyge for at vi er en monopolvirksomhed for 

den eksisterende boligmasse i Egtved. Vilkårene for at levere varme til BR15 huse 

er ikke rigtig til stede, og sammenholdt med vilkår for udstykning gør at disse 

parceller næppe får tilbudt fjernvarme.  

 Der et potentiale for at Egtved Varmeværk bliver mere synlig, og det vil vi arbejde 

med.  

Afslutning 

Jeg vil gerne takke personalet. Det er tydeligt at de har et engagement. Året 2013-2014 

har vendt op og ned på mange ting. I bogholderiet med nye tiltag. På den tekniske side 

har solen taget sin del af kræfterne.  

Tak til de leverandører vi har anvendt.  

Endelig vil jeg takke bestyrelsen for det arbejde i har gjort i årets løb. Der har været højt 

tempo hele året igennem. Det at arbejde med solvarmeanlæg, et anlægsarbejde til 

omkring 30 mio. kr. trækker tænder ud. Jeg håber og tror vi er ovre det værste.  

Som jeg tidligere har sagt i min beretning er et flertalsønske at bestyrelsen nu reduceres 

fra syv til fem medlemmer, og det beder jeg om generalforsamlingens accept på at få lov 

til. Med disse ord stiller jeg denne beretning til generalforsamlingens godkendelse 

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


