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Indledning 

Lad os starte med tre rigtige kioskbaskere.  
 

 Bestyrelsen har med vedtagelsen af solvarmeanlægget puttet 20 mio. kr. i 
andelsforetagnet Egtved Varmeværk. De 20 mio. kr. fremkommer som en 
fremskrivning af fortsat produktion på det anlæg vi har, holdt op i mod 
bidraget fra solvarmen og i kombination med fremtidige energipriser. 

 Vi sparer luften i Egtved for tonsvis af CO2 ved at opføre solvarmeanlæg. 

 Et sted mellem 20 og 25 % af Egtved Varmeværks produktion vil de næste 20 
år være til fast kendt pris. 
 

Tre rigtig positive ting for varmeværkets forbrugere. Og det er da også en bestyrelse, 
der har været igennem et tilfredsstillende regnskabsår 2014-2015. Vel – der er 
masser af sten på vejen. De fleste af dem er de, der smides af det danske Folketing. 
Der er ikke grænser for hvad de kan finde på. Vi har set en 
forsyningssikkerhedsafgift til en ”værdi” af 4.000 kr. pr varmeaftager. Ideen om 
omtalte beløb i afgift er nu næsten taget bort. Men lur mig - den kan hurtigt komme 
igen i en ny forklædning – ja som trold af en æske. Læg mærke til at der nok ikke 
findes en politiker, der synes at staten har penge nok.  De samme politikere siger 
også at købekraften aldrig har været større. Ergo - politikerne har nemt ved at 
adfærdsregulere, og dermed få skatteindtægter fra fjernvarme til at løfte låget på 
Christiansborgs skattekiste.  
 
Jeg skal nok forskåne jer for at nævne alle de skatte- og afgifts betalinger 
Varmeværket sender til staten i løbet af året.  Det drejer sig om ca. halvdelen af din 
varmeregning. Dette kludetæppe af økonomiske donationer er snart ikke til at 
gennemskue. Men jeg har et forslag til hvordan den administrative byrde kunne 
lettes for Egtved Varmeværk i særdeleshed og øvrige varmeproducenter i 
almindelighed.  

 Staten kender hver enkelt forbrugers forbrug,  

 det skal varmeværkerne nemlig indberette.  

 Politikerne ved hvor mange penge de vil have i indtægt fra boligopvarmning.  

 Så kan man dividere disse to tal op i hinanden, og opkræve afgiften ved 
måleren.  

 Det kan godt være at det kræver en direkte dataforbindelse til SKAT, på 
samme måde som spillemaskiner har det i dag, det handler om store penge. 
Det er indlysende at afgiften skal på målerens forbrug. Halvdelen af værkets 
økonomi er at være skatteopkræver for staten – det er ikke rimeligt. Jeg skal 
opfordre til at staten hæver ambitionsniveauet for afgiftsinddrivelse på 
fjernvarmeområdet. Den nuværende måde at inddrive pengene på, er med til 
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at værket har unødigt stort arbejde dermed. Med til at skygge for hvad 
produceret varme reelt koster For hver gang Egtved Varmeværk har en 
restance kan ½-delen være skatter og afgifter. 

 

Bestyrelsen 

Det store emne på sidste års generalforsamling var bestyrelsens ønske om at gå fra 
7 til 5 medlemmer. 
 
Bestyrelsens fik sit ønske godkendt om end det var med marginalt flertal. Arbejdet i 
bestyrelsen i regnskabet 2014-2015 har vist at det var den rigtige beslutning, der 
blev taget. 
 
Bestyrelsen har i kraft af ja ‘et fået (og her vil jeg godt gentage, hvad jeg tidligere har 
sagt): 
 

 En bestyrelse med mere dynamik. 

 Lært at beslutninger - der skal tages af bestyrelsen, skal og kan stadig i lige så 
høj grad underbygges, dokumenteres, beregnes og debatteres.  

 Lært at bestyrelsen består af 5 individuelle medlemmer med en vidt forskellig 
viden, men samtidig med en meget stor passion for det at drive værket.  

 Lært at nu som før kan intet ”fedtes” igennem uanset antallet af 
bestyrelsesmedlemmer. Ethvert bestyrelsesmedlem står til ansvar over for en 
handling og en generalforsamling. Der er ikke plads til nikkedukker. Enhver i 
bestyrelsen må deltage i beslutningsprocessen. 

 Lært at store beslutninger godt kan tages af en bestyrelse på 5 medlemmer.  

 Hvis man kan kalde en bestyrelses arbejde for produktion, så er effektiviteten 
og sikkerheden i beslutningerne steget betragteligt. 

 

Vi er nu en bestyrelse i størrelse med vore 5 samarbejdende værker.  

 

Umiddelbart som den ekstraordinære generalforsamling sidste år skulle slutte, blev 
det af en generalforsamlingsdeltager postuleret, at der måske var 
samarbejdsproblemer. Medicin mod det, skulle være at tage på kursus. Jeg kan 
melde ud at bestyrelsen ikke har været på kursus. Der har ikke været 
samarbejdsproblemer i bestyrelsen. Det har for nogen været ”demokrati med 
måde”. Noget som er endegyldigt løst med den nuværende bestyrelses 
sammensætning.  
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Egtved Varmeværk er en spændende forretning. Det er en stor forretning. Balance 
på 23 mio. kr. På alle måder detailreguleret af det offentlige, og bestyrelsens 
arbejde går mestendels til at sikre at lovgivningen er overholdt.  
 
Ingen i bestyrelsen har berøringsangst for at de på vegne af varmeaftagerne træffer 
store, komplicerede og vidtrækkende beslutninger. Hvad solvarmeanlæg angår, har 
det på ingen måde en svær beslutning. Det var det eneste vi kunne. Når vi gjorde 
det var det for at sikre vished for at prisen for en ¼ del af produktionen de næste 20 
år ligger fast. Det er jo lidt svært for en bestyrelse at sige nej til muligheden for at 
putte 20. mio. kr. i kassen til glæde for forbrugerne. Det kan jo siges enkelt: Havde vi 
ikke gjort det ville varmeprisen i de kommende år stige. Det handler nemlig ikke om 
at solvarme koster 25-30 mio. kroner i anlægsomkostninger, men om hvad en 
fremtidig varmepris kan blive! og prisfastheden i det. Gas- og elpriser vil fluktuere 
over tid. Solen har vi gratis. Det vi ikke kan gardere os i mod, er politikernes ageren i 
beskatning og afgifter. Varmeprisen bliver med idriftstagelsen af solvarme, alt andet 
lige, lavere og stabilt lavere, der er ubestridt.  
 
Hvis vi går lidt tættere på projektet, så opererer bestyrelsen på et vedtaget 
anlægsbudget på 27,5 mio. kr. Vi har kommunegaranti på et lån til 30. mio. kr. P.t 
kører vi på et byggelån på 0,25 % Byggekreditten i solanlægget forventes at blive til 
et fast forrentet 20-årigt lån med en rente omkring 1,5 %. Den del af produktionen 
der vedrører solen, vil få en produktionspris der er 2/3 af den konventionelle. Det 
medfører totalt en prisreduktion på ca. 8-10 %. Vi har i budgettet for 2015-2016 ikke 
regnet med nogen effekt af solen, så det kan da formentlig godt være at 
slutafregningen vil ”lune” hos varmeaftagerne. 
 
Ofte har jeg som formand sagt det, og tidligere formænd har sagt det. Det er 
udtrykket: ALT ANDET LIGE. Når vi bevæger os tallenes verden, er der både fakta og 
gætværk. Derfor kan man godt regulere på noget uden at det giver en tilsigtet 
effekt. I varmeværksproduktion og -administration er der utrolig mange håndhjul at 
regulere på.  
 
I den bestyrelsesperiode vi holder generalforsamling over i dag, har jeg måtte 
indkalde en suppleant nemlig Peter Christensen til erstatning for Pernille Bak Larsen, 
der af personlige årsager måtte stoppe i bestyrelsen. Pernille kom jo i bestyrelsen 
ved at stille spørgsmål – derved fandt den daværende bestyrelse ud af at Pernille var 
et lyst hoved. Det har været en glæde at have Pernille i bestyrelsen. 
 
Med tilgangen af Peter er ancienniteten steget i bestyrelsen. I år er der 2 
bestyrelsesmedlemmer, der ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen har to emner til 
bestyrelsen og et til suppleantposten (erstatning for Peter Kristensen), der er trådt 
ind i bestyrelsen. Disse personer vil bestyrelsen gerne motivere generalforsamlingen 
til at blive valgt. Mere om dette senere. 
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Personale 

Sidste efterår meddelte Jeanett Larsen at hun ønskede at fratræde stillingen som 
regnskabsfører. Det fik bestyrelsen til at overveje om vi fortsat skulle have en ansat 
bogholder eller vi skulle bede DFF gøre arbejdet. En beslutning blev på baggrund af 
mange parametre, at vi ville have en ansat regnskabsfører. Valget faldt på Hans 
Kristian Madsen og vi har i HK fået en rigtig god medarbejder, der med fasthed 
styrer administrationens facetter. Der er nu en for bestyrelsen en komfortabelhed i 
økonomi vi har manglet i adskillige år. Det er rygtedes i branchen at HK blev ansat, 
så det er et faktum at han i dag også er ansat i Bredsten-Balle. Det har så givet den 
afledte effekt at kursusudgifter deles imellem BBKV og EV. Det har også gjort at 
bogholderierne nu ”kigger hinanden over skulderen” i arbejdsmetoder etc. 
 
Vi er med ansættelsen gået et gear op i revisionskompetance, så eksterne 
revisionsudgifter gerne skulle reduceres. Fra nuværende 150-200.000,00 til 
forventeligt 50-75.000.  
 
HKM besidder også fingersnildhed indenfor EDB, hvilket allerede har betydet indkøb 
af diverse EDB (arbejdsstationer, forbindelse til omverdenen) og en omlægning, 
hvor al lagring af dokumenter i fremtiden vil ske centralt via en CITRIX løsning. Det 
har tidligere været sådan at bogholderen hver gang, der var sket posteringer, skulle 
tage backup af data. Nu bliver der taget auto backup af alt – også korrespondance 
etc. 
 

Vi præsenterede nogle beslutninger ved 
indgangen til 2014-2015 

 nu 4 rater: Det har været en succes. Det har givet en bedre rykkerprocedure 
og vejen til retslig inkasso er blevet kortere for de forbrugere, der ikke 
betaler. Dem der betaler til tiden, skal ikke betale for dem der ikke kan finde 
ud af det. Heller ikke i fremtiden vil skyldnere få det nemt i Egtved 
Varmeværk. Bestyrelsen har stor fokus på at rykkerprocedurer og tidsfrister 
anvendes med størst mulig fremdrift for inddrivelse. De der gentagne gange 
skylder penge, vil få monteret en udvendig afbrydelsesmulighed, så dette kan 
ske uden rettens/fogedens hjælp.  

 Nu ny dynamisk afkølingstarif. Vi indførte en tarif, der tog hensyn til hvor 
varmt vandet blev modtaget, og deraf satte kravet til afkølingen. Jo koldere 
tilgangsvand des mindre krav til afkøling, ganske enkelt fordi det ikke er 
muligt. Egtved Varmeværk opfylder sin temperaturmæssige forpligtigelse ved 
sine distributionsledninger. En af årsagerne / blandt mange - til at forbrugerne 
har dårlig afkøling, skyldes en lang stikledning. Der ligger mange liter vand, 
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der skal ”udskiftes” før der kommer varmt fjernvarmevand. Problemet er 
større om sommeren end om vinteren. Vinteren igennem er der et 
kontinuerligt forbrug, der holder ledningen lun. Værket har for sæson 2014-15 
modtaget en klage desangående, og den behandles p.t. 

 

Priser 

Vi afregner 2014-2015 med 580,00 kr. per Mvh. Vi har sendt nye 2015-2016 aconto 
rater ud med basis i samme 580,00 kr. pr Mvh men på baggrund af de sidste to års 
faktiske forbrug. Det vil alt andet lige give ratestørrelser. der er ca. 15 % lavere end 
raterne 2014-2015. Tidligere ville vi i budgettet have anvendt et anslået højere 
forbrug. Sikkerheden for dette års budget når hjem, ligger i at solvarmeanlægget 
producerer i et eller andet mindre omfang, og vil have en effekt på årets produktion 
og priser. Alle andre priser er uændrede. Et oparbejdet overskud for 2 år siden på 
2,7 mio. kr. blev bemærket af styrelsen og skulle i næste regnskabsperiode 2014-
2015 indregnes. Af mange gode årsager, hvoraf en var stabile gaspriser, gjorde at ca. 
900.000 stadig var tilbage. Derfor har vi nu besluttet at beløbet skal reguleres ind i 
regnskab for 2015-2016.  
 
Bestyrelsen lægger sine budgetter med en vis robusthed, og de kan ikke udelukkes 
at der til sommer vil være noget på kistebunden, der kan udbetales til 
varmeaftagerne. 
 
 
 
 Vi har kigget på de faste udgifter, og de svarer faktisk ikke til værkets faste 

udgifter. En af årsagerne er at der er kommet nye retningslinjer fra 
Energistyrelsen, for hvad der er faste og hvad der er variable. Der vil ske en 
justering til næste regnskabsår. Målerlejen er faktisk heller ikke 
omkostningsdækkende, og vil blive korrigeret i overensstemmelse hermed. 
Hvad betyder disse reguleringer: ingenting når vi taler om den enkelte 
varmeaftagers totale betaling – fordi et varmeværk, må ikke give overskud. 
Det er fordelingen af faste og variable omkostninger, der rykkes rundt på. Jeg 
kan ikke udelukke at varmeaftagere med pejs, brændeovn eller en konstant 
lyst til at fryse, vil finde en ændring uretfærdig, men Egtved Varmeværk vil 
naturligvis følge retningslinjerne fra Energitilsynet. 

 

Betalingstvist 

Egtved Varmeværk har en betalingstvist af betydelig størrelse, med en enkelt 
varmeaftager. Beløbet er opstået i forbindelse med forlægning af stikledning til 
Roberthus/det gamle bibliotek. Vi mener at det var tvingende nødvendigt, da man 
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ikke kan have fjernvarmeledninger under de nye huse i Bibliotekshaven. Fire af dem 
ville blive berørt. Man kan ikke have stikledning med 90 grader varmt vand under 
tryk under fremmed matrikel. Baggrunden for vort krav er vore vedtægter og 
leveringsbestemmelser, som vi mener, danner grundlag for vort betalingskrav. Der 
har ikke været hjælp at hente i foreningen; det er dog dem der har lavet 
leveringsbetingelserne. Vor advokat havde i første omgang svært ved at se det 
rimelige i vort krav. Mere held for vor ageren, havde vi i Energitilsynet. Jeg vil ikke 
udtale mig om det videre forløb, det kunne begrænse vore muligheder.  
 

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. Kommende års 
renovering vil nok koncentrere sig om ”haverne”. Det er topografisk en højmose og 
fjernvarmerørene står derfor ofte i vand. De muffer der er anvendt der til samling, 
ved vi nu set i bakspejlet, ikke er tætte. De var bare ikke bedre. Derfor vil der ske en 
etapevis udskiftning, når der sker et brud i én af boliglommerne. 

 
Produktionen  

Egtved Varmeværk er stadigvæk på markedspris for El, hvor udbud og efterspørgsel 
bestemmer prisen.  
 
Treledstariffen slutter med udgangen af året. Motor og elkedler bruges i dag som 
balanceredskaber for det offentlige elnet. Enten tilbydes vi en god pris for at 
producere el, eller også køber vi strøm billigt, og bruger derved elkedlerne (og 
sparer gas)til at varme op med, alt efter om der er for lidt eller for meget strøm i 
nettet. Som et stadigt tegn på at kraftvarme går mod slut, får vi nu tilskud for at lade 
motoren stå stille og til rådighed. Der er et politisk aspekt i det her og det er at 
politikerne skal til at bestemme sig for hvordan de vil indrette den kollektive 
varmeforsyning efter 2018. Hvis ikke de gør noget vil Egtved varmeværk og ca. 300 
andre værker ikke kunne tilbyde positiv reguleringskraft til markedet. 
Produktionsudstyret tages ganske enkelt ud af drift. 
 
Sidste år lagde vi første del af transmissionsledningen (fra værket til trappen ved 
Ørvigvej). En håndfuld varmeaftagere døjede efterfølgende med luft i deres 
varmeinstallation og heriblandt formanden. Det var en irriterende tid medens det 
stod på, og formanden forstår ganske godt de aftagere, der var trætte af 
situationen. 
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Tvis 

Trekantens varmeforsyning I/S har henvendt sig for at tilbyde varme fra 
Skærbækværket og anden overskudsproduktion. Henvendelsen har været af en så 
løs karakter at der på nuværende tidspunkt, ikke er noget at tage stilling til.  
 
Det vi har set indtil nu, har været pikerende, mangelfuldt både på pris, teknik og 
geografi. Det de har henvendt sig til Egtved om, har de også henvendt sig til BBKV, 
Jelling og Christiansfeld med. Egtved, BBKV og Jelling skulle fødes fra Vejle men 
vejen fra Kolding til Egtved er kortere. Sådan som Tvis er skruet sammen (kun 
Guderne må vide hvorfor). Tvis egen forklaringen på at det ikke kan lade sig gøre, er 
ejer strukturen i TVIS.  
 
EV deltager og spiller videre med sonderinger indtil, der er noget konstruktivt at 
tage stilling til. Egtved skal have en væsentlig økonomisk fordel ved at deltage i et 
samarbejde, kende betingelser og vide hvad der skal ske med Ødsted, Jerlev og for 
den sags skyld Vester Nebel, Gravens i relation til Fjernvarme.  
 
Egtved vil føle sig snydt, hvis, der i første omgang lægges transmissionsledning til 
Egtved med kapacitet til at føde de nævnte bysamfund, og så de så senere bliver 
tilkoblet uden at Egtved får kompensation.  
 
Der er i hvert fald et svar som Tvis må levere: Hvad koster varmen leveret 
Søndergade 35 i Egtved, og hvad er betingelserne? Det har TVIS ikke formået endnu, 
og indtil da er der ikke så meget at tale om. 
 
 

- Og så må jeg kræve at politikerne i Vejle holder fingrene væk fra 
varmeplanlægning således at TVIS og EV hver især i ”frihed” kan finde ud af 
hvordan fremtidig varmeforsyning i Egtved skal være. 

 
Jeg vil godt gentage at betingelserne for at indgå i et samarbejde omkring TVIS, er at 
Egtved Varmeværk skal have en klar fordel på investering, drift, fleksibilitet og 
binding i forhold til andre løsninger. Ellers er det ikke interessant. Vi vil ikke 
overtages af nogen andre – det er sjældent at det er en fordel, og politikere skal 
holde fingrene væk fra at degradere/diktere opgivelse af Egtved Varmeværks 
selvstændighed.  
 

Vi samarbejder med andre varmeværker  

Samarbejdet med BBKV, Give. Jelling og Tørring er fortsat aktivt. Specielt vil jeg 
fremhæve BBKV. Da både de og vi skulle etablere solvarme, var det nærliggende at 
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samarbejde. Vi valgte den samme rådgiver, og opnåede derved en rabat. De to 
projekter startede samtidig, men af forskellige årsager er situationen den i dag at vi 
er længere end de.   
 
Alle fire varmeværker samarbejder fortsat på at finde/vinde hinanden for derved at 
finde løsninger, for et tiltagende samarbejde. Vi kan ikke samarbejde om alt, det 
tillader den geografiske afstand imellem os ikke men nogen kan samarbejde om 
noget. Jeg forestiller mig det ikke anderledes at der i fremtiden vil være et 
forstærket samarbejde med øvrige værker på den daglige drift, på 
bestyrelsesniveau, på indkøb, på vidensdeling.  
 

Regnskabet  

Det regnskab vi fremlægger, hænger jo meget sammen med det bogholderi vi har, 
og den lovgivning der er for varmeværkers regnskab. Regnskabet er i sin opbygning 
ens med det vi fremlagde for første gang i 2012-2013. Nu er der således noget fælles 
regnskab ”bag ud”.  
 
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. Jeg vil opfordre til at bestyrelsen i de kommende år 
holder fokus på benchmarking. Langt de fleste varmeværker har i dag den samme 
kontoplan, og derfor er det blevet muligt at spejle sig blandt andre. Det kunne være 
et potentiale for fremtidige tiltag for effektiviseringer. Jeg har absolut ingen grund til 
at tro andet end Egtved Varmeværk ligger i den øverste kvartil af feltet med hensyn 
til omkostninger og drift. 
 

Kontoret 

Værkets skrivebordsinstallationer er blevet udskiftet med hæve/sænkeborde, så de 
matcher arbejdsmiljøkravene i dag. 
 

La sning af GAS og EL.  

Bestyrelsen ser for den kommende fyringssæson ingen grund til at låse priser på gas 
fast. I modsætning til tidligere er udbuddet større end efterspørgslen af energi.  Ved 
at låse, betales der en væsentlig præmie. Uden at have gjort de millimeternøjagtigt 
op, har økonomien stort set været den samme om vi har låst eller ikke. På el siden er 
rådighedsbeløbet, for at lade motoren stå til rådighed for regulering, låst fast. 
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Sol 

Som alle kan se er Egtved Varmeværk gået fra planlægning- og myndighedsfasen 
over til anlægsfasen. Vi kom ca. 4½ måned senere i gang, primært på grund af 
længere myndighedsbehandling. Da vi kunne gå i gang, stod sommerferieperioden 
for døren, så en egentlig opstart er først sket 1. september. Transmissionsledningen 
er lagt, og nu boltrer de forskellige aktører sig dels på Lergård, og dels på Centralen i 
Søndergade. 
 
Anlægsfasen bliver længere, da vi nu går mod vinter, og derfor vil anlægget ikke 
være klar til kommerciel drift før foråret 2016. Det er så også ni måneder før end det 
er fastsat i lovgivningen for solvarme til decentrale varmeværker. 
 
Lige for tiden er mange entrepriser i gang. 

 Tank entreprisen. Tanken er nu i fuld højde, men mangler at blive isoleret 

 Transmissionsledning er næsten fuldført. Mangler hen over marken på 
Lergård. 

 Panelentreprisen. Der graves p.t. rør ned til at føde panelerne. Generes af 
blød jord 

 Husentreprisen. Huselementer er ved at blive rejst. 

 Teknikentreprisen: starter når huset er opført. 

 Søndergade. Store ændringer af rørsystemer på værket ændres, for at 
integrere solvarmen. I den forbindelse vil jeg godt gøre opmærksom på at der 
lukkes totalt vor varmen fra den 28. oktober klokken 20:00 til næste morgen 
klokken 09:00. Sluttidspunktet er med forbehold. Vi skal være færdige. 
Informationen er også at finde på hjemmesiden samt annonceret i 
Egtvedposten og P4 Trekanten. Det skulle gerne være den eneste lukning i 
hele anlægsfasen. Vi håber at vore varmeaftagere kommer godt igennem 
lukkeperioden, og i øvrigt indretter sig, så det er til at leve med. 

 Vi afslutter med til foråret at hegne ind, beplante og beskære eksisterende 
læhegn. Så skulle det i øvrigt gerne give ophold til ca. 50 får for afgræsning 
 

 
Vi har som skrevet andetsteds antaget Rambøll som bygherre rådgiver. Der skal en 
stram styring til af projektet. Det er ikke muligt uden godkendelse fra værket og 
bygherrerådgiver at fravige en aftale. Det er i øvrigt også Rambøll, der har 
bilagskontrollen på fremsendte fakturaer i forhold til solanlægget. 
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Hvad skal vi arbejde med i 2015-2016 

 Blive klogere på hvordan vi skal producere i fremtiden. Det annoncerede jeg 
sidste år, og vi er ikke blevet klogere. Vi venter på regeringen og en lovgivning 
på varmeforsyning.  Det vi venter på, er hvad der skal erstatte motordrift i 
2019. Er konsekvensen at motoren skal ud, og erstattes af en kedel, elkedel 
eller får vi lov til flis. Eller tvinges vi til at investere i en varmepumpe, der kan 
booste solvarmen. Det, der i disse år er spændende, er de mange ændringer, 
uden at sætte noget i stedet, Flytten rundt med afgifter, og hvad kan der 
findes på af tvangsforanstaltninger. 

 Vi savner også løsninger på hvordan det er muligt at levere varme til huse 
opført efter BR15 og nyere. Det lader sig ikke gøre i dag med den lovgivning, 
der er i dag.  

 Det gælder også udgifter til rørføring til nye udstykninger i kombination med 
og vished for at investeringen for varmeværket bliver udnyttet af de 
kommende forbrugere. Den manglende/nuværende lovgivning er skyld i at vi 
ikke tilbyder fjernvarme på Vinkelgårdsvej og Hvidegårdsvej. 

 Bestyrelsen skal uden der er nogen dramatik i det kigge på hvordan EV 
fremtidigt skal drives. Vi skal være åben for de muligheder der forefindes. 

 Benchmarke os med andre værker i vor størrelse. 

 Egtved Varmeværks hjemmeside besøges i stigende grad. Der er i dag ca. 30 % 
flere, der hver måned kigger på siden end sidste år, og det er vi glade for.  
Tiden er moden til om vi skal kigge på en opdatering, både i teknik og design. 
Der skal herfra lyde en stor tak til Søren Andersen, der har passet siden i sin 
tid i bestyrelsen. Vi vil på Egtved Varmeværk gerne have at varmeaftagerne 
tilmelder sig vort nyhedsbrev. Hjemmesiden fodres i øjeblikket med jævne 
mellemrum af billeder fra anlæggelsen af solvarme. 

 

Afslutning  

Jeg vil gerne takke personalet. Jeg vil gerne takke min bestyrelse. Alle har haft et 
engagement. Året 2014-2015 har vendt op og ned på mange ting. I bogholderiet 
med en ny ansættelse. På den tekniske side har solen igen taget sin del af kræfterne. 
Tak til de leverandører vi har anvendt.  
 
Der har i bestyrelsen været højt tempo hele året igennem. Vi har ikke været enige 
om alt, men vi har fundet gode løsninger til gavn for værket. De beslutninger vi har 
taget er sket på baggrund af godt forarbejde og taget ud fra ”no Risk” konsekvens. 
Det at arbejde med solvarmeanlæg, et anlægsarbejde til omkring 30 mio. kr. trækker 
tænder ud. Som enhver kan erfare, vil de kommende år byde på store komplicerede 
beslutninger for forsyningssikkerheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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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. 
 
 
20. oktober 2015 
Anders Rønshof, formand. 


