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Revision 18032019 final edition

Indledning
Generalforsamling for perioden 1. juli – til 31. december 2018.

Egtved Varmeværk vokser: Pr. 30.06.2018: 917 andelshavere med 943 installationer;
pr. 31.12.2018: 921 andelshavere med 954 installationer. 4 nye andelshavere og 11
installationer mere.
Med generalforsamling 60 har vi passeret 60 året fra starten i 1959. Forleden dag der
havde vi nogle ældre Egtved gutter på besøg, og viste dem rundt. Flere kunne huske
de gamle dage med jævnstrømsproduktion. Det var for den ungdom en fornøjelse at
kigge ind af vinduerne. Det var også den gang at et udendørs kar blev brugt til afkøling.
I gamle dage var det jævnstrøm – i dag er det fjernvarmeproduktion, og styringen af
det, der foregår i huset i Søndergade.
Når jeg nævner det, så er det en mulighed for foreninger/grupper – at komme ind og
se Egtved Varmeværk, hvis vi aftaler det forinden. Vi skal nok give en øl, vand eller
kaffe. Hvis I vil have bespisning med, lægger vi lokale til rådighed for max. 15
personer– Maden klarer I selv. Vi tager opvasken.
Landspolitisk har vi fået et energiforlig, der betyder at Egtved Varmeværk nu er
fritaget fra kraftvarmekravet (det er jo det der har betydet at vi kun måtte anvende
naturgas som brændsel, og vi er ikke længere tvunget til at balancere elmarkedet, når
det kræver produktion.
Det er altså fra 2019 at det hidtidige produktionstilskud på 3,6 mio. kr. er fjernet. Det
er vi i Egtved Varmeværk nødt til at konvertere til en prisstigning. Det betyder ca.
4.000 kr. for vor gennemsnitsforbruger. Med indvielsen af solen på Lergården har
Egtved Varmeværk aktivt pillet ca. 1.000,00 kr. af prisstigningen så gennemsnitsforbrugeren skal betale ca. 3.000.00 mere i år.
Vi havde hellere set disse penge anvendt i byen, og det er kedeligt at så meget
købekraft fjernes i lokalsamfundet. Heldigt er det også at rigtig mange skulle have
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penge tilbage fra sidste regnskab, så overgangen til de nye raters barske virkelighed
bliver ”lidt mere blid”.
Vi har en Energiminister der siger at vi i 15 år har vidst at 2019 var året hvor tilskuddet
faldt væk, så vi har ifølge ham haft tid til at indrette os på den nye tid. Jer der har
været til de sidste mange års generalforsamling vil vide: ja det er rigtigt at vi har haft
masser af tid – masser af tid til ikke at kunne gøre noget - lige bortset fra
solvarmeproduktion, og det har vi gjort.
Som om at det ikke var nok. Vejle kommune meddelte os at hidtidige praksis med at
betale 1,5% som engangsbeløb ved oprettelse af lån hos Kommunekredit ikke kunne
fortsætte. Med EU-retten i hånden er metoden underkendt, da den forfordeler
Kommunekredit i forhold til andre aktører. Fremtidig praksis bliver en vurderet årlig
sats. For nærværende har Vejle Kommune sat den til 0,55%. Det betyder for Vejle
Kommune en opkrævning til os på et millionbeløb i den løbetid vi har lån i
Kommunekredit. Beløbet der skal betales er 100.000 kr. i 2018.
Vi er i bestyrelsen skuffet over fremgangsmåden. Vi havde ikke forestillet os at EU
retten kunne ændre på allerede eksisterende aftaler – Det havde været
købmandsskab i vor optik at ændringen kun gjaldt nye aftaler. Man kan ikke herfra få
roser for noget der har virkning på allerede indgåede aftaler. Vejle Kommune har
ingen risiko ved at garantere for lån til Egtved Varmeværk. Så er det bare at
bestyrelsen tænker: ingen risiko  intet gebyr. Jeg synes at det er svagt af
Kommunen at de ikke har mere forretningsforståelse for et varmeværk, som de tror
skal give overskud. Selv ved at forklare Vejle Kommune at vi ikke må give overskud,
og de ingen risiko har, fastholder de at de skal have et gebyr. Vi har undersøgt andre
kommuner og set at procentsatsen er helt ned til 0,4%. Det er nemt at lægge sig ned
på ryggen og siger tak for alle de penge de har mulighed for at få.
Det gode er at vi har fået et nyt energiforlig. Det betyder at vi skal agere i forhold til
aftalens ordlyd. Vi er nu fritaget for alene at skulle fyre med afgiftsbelagt brændsel
(naturgas). Vi må i fremtiden gerne fyre med biobrændsel, såfremt vi samtidig
anvender (investerer i) en varmepumpe, der er større den biokedel vi vil bygge. En
anden regel er at såfremt vi kan spare mere end 1.500,00 kr. i forhold til næst billigste
alternativ, er vi fritaget for at investere i varmepumpe. Det vil dog ikke være muligt i
Egtved Varmeværks situation.
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Det er ikke længere et krav at EV skal producere EL til det offentlige net ved mangel
på strøm. Men vi kan gøre det og gør det i det omfang, der kan tjenes gode penge.
Motoren har sidste år produceret ca. 150 timer (i starten af dens levetid i 90´erne var
det 3-4.000 timer årligt). På grund af den lave produktion er det årsagen til at vi
opsiger en servicekontrakt på denne motor, og betaler efter regning. Man vil ikke se
at vi fysisk skrotter motoren lige med det samme.
Lyder det teknisk kompliceret med de nye tider! Det synes vi i bestyrelsen. Derfor har
vi bedt fjernvarmens rådgivende ingeniørfirma DANSK FJERNVARMES PROJEKTSELSKAB (DFP) om at hjælpe os. Opgaven var at rådgive bestyrelsen til den
produktion, der ville give jer forbrugere den lavest mulige varmepris.
Trekantens Varmetransmissionsselskab I/S har på vegne af Vejle Kommune også
meldt sig som leverandør af fjernvarme. For år tilbage endte et tilsvarende forløb med
ikke at være konkurrencedygtigt, men TVIS har meddelt at der nu er nye
beregningsmetoder, og fremsendt nyt tilbud. Det spøjse i den her situation er at det
er TVIS vi teknisk forhandler med men det er Vejle Kommune, der i den endelige aftale
er vor kommercielle leverandør. Jeg kunne ønske mig at Vejle Kommune havde været
langt længere fremme i skoene, for at arbejde for en aftale. De har, med stor undren
fra vor side, indtil nu ikke været synlige!
På tekniksiden er driftsleder Leif Rasmussen nu godt kørt ind. Han er trukket i
arbejdstøjet. Det var et godt valg bestyrelsen foretog og at bestyrelsen i BBKV tillod
løsningen. Jørgen Jepsen har også positivt set sig som driftsassistent på værket.
Driftslederskiftet blev markeret ved en indbudt reception den 15. november 2018,
hvor ca. 50 mennesker deltog. Samtidigt blev formandens 25 års jubilæum i
bestyrelsen markeret.
På bogholderisiden har bestyrelsen accepteret at Hans Kristian Madsen sættes op i
tid med 4 timer pr. uge (+50 %) foreløbigt i 7 måneder (skal sikkert forlænges).
Bogholderiet bliver mere og mere omfattende. Som årsag til det forhøjede timetal
skal tælle to årsafslutninger så tæt på hinanden, samt at vi skal oprette et produktog levetidskatalog POLKA over alle de aktiver der findes på Egtved Varmeværk.
Det offentlige klemmer i disse år luften ud af de frivillige andelsselskaber, ved at
kræve MAX kontrol. Der er ingen tillid til at vi som bestyrelse og personale kan gøre
det rigtige for vore forbrugere.
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Diverse Tænketanke har netop udtalt sig om at andelstanken er den rigtige i
forsyningssektoren. Men - Vi bliver sat i bås med de store by værker, som nok ikke
altid har gjort det rigtige. Tænk på de steder, hvor muligheden er - at der skal tjenes
penge til ejerne – der betaler kunderne for meget for varmen. Muligheden er ikke til
stede i Egtved. Vi er et non-profit foretagende. Den kloge siger at fremtiden bliver
voldsom, detailreguleret og besværlig. Den rigtig kloge siger at om fem år har
politikerne, fundet ud af at det nok ikke var den rigtige måde at gøre det på. Mit
personlige statement er at lovgiverne skal gå efter de selskaber, der er problemet –
ikke efter dem der på fornuftig vis følger lovgivningen.
Bestyrelsens 5 medlemmer arbejder godt sammen, og udgør en god komfortabel
ledelse for Egtved Varmeværk.
Samarbejdet med BBKV forløber eksemplarisk. Det udvikler sig stille og roligt og det
er ligesom at nødvendigheden af det bliver mere og mere logisk. Der er ingen grund
til at den dybe tallerken skal opfindes to gange. Vi sparer i fællesskab penge på
uddannelse, sparring, personale og teknik. Samarbejdet med varmeværkerne i Give,
Jelling og Tørring forløber også godt.
Der har de seneste dage i pressen været skrevet historier om, at en ny organisation,
DENFO, har lagt sag an mod flere fjernvarmeselskaber. I første omgang Viborg
Fjernvarme, siden Gudenåens Energiselskab og ifølge pressen 6 øvrige selskaber, vi
endnu ikke har konkret kendskab til. De har desuden varslet, at de vil lægge sag an
mod i alt 342 fjernvarmeselskaber - og de har skrevet til Folketinget, hvor de oplyser,
at en lang række fjernvarmeselskaber handler ulovligt, ved at de ikke indberetter
korrekt til forsyningstilsynet.
Egtved Varmeværk indberetter det vi skal, rettidigt. Specifikt handler det blandt andet
om formandens løn som DENFO mener holdes skjult for generalforsamlingen.
Formandens løn kan læses i regnskabet. Medarbejderes løn kan læses som en samlet
sum i regnskabet. Det er de regnskabsmæssige krav. Dansk fjernvarme har udarbejdet
et sæt frivillige etiske vejledninger for bestyrelsesarbejde. Vi har i bestyrelsen ikke
indarbejdet dem endnu, men det er efter formandens mening - regler vi rigtig langt
hen ad vejen allerede i dag efterlever. Det er vejledninger, der giver god mening at
efterleve.
Vi er for nærværende i licitation med nye målere, der bliver installeret i perioden juni
2019 til februar 2020. Det bliver en måler, der kan fjernaflæses og kan gøre det meget
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oftere end det vi kender i dag. Det bliver en batterimåler. Hvorfor skal der skiftes?:
Der er en levetid der er ved at være overskredet. Det kniber med at få reservedele.
De målere, vi har i dag, kan ikke - som det er et krav - læse og sende krypteret. To
måler producenter har fået licitationsmaterialet (der er ikke flere på markedet der
tilfredsstiller kravene). Det vil give lidt bøvl hos vore kunder – men det er nødvendigt,
og vi beder om forståelse.
Aftenens dagsorden indeholder et punkt om vedtægtsændringer. Gældende
vedtægter har sin oprindelse fra 2010, og Dansk Fjernvarme har foretaget en revision
i 2017. Det forslag vi lægger ud til vedtagelse i dag er foreningens forslag tilpasset
Egtved Varmeværk med så få ændringer som muligt. Vi har bevidst valgt at have så få
ændringer som muligt, for at få en tekst, som juridisk kan forsvares af Dansk
Fjernvarme. Meget mere om det, når vi når længere igennem generalforsamlingen.
I tilknytning til vedtægter vil bestyrelsen efterfølgende se på almindelige og tekniske
leveringsbestemmelser. Mundtlige aftaler er ifølge aftaleloven nok gode nok – men
det er ikke muligt at bære en bevisbyrde på en mundlig aftale. I vil derfor som kunder
og lejere se at alle aftaler i fremtiden, vil være på tryk. Fremtidige leveringsbestemmelser vil også være mere informative.
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Klaus Pedersen, Poul Kristensen og Torben Rødtness
- alle modtager genvalg. Det samme gør suppleanterne Birte Christoffersen og Peter
Kristensen.
Bestyrelsen indstiller i år at revisionen tildeles revisionsfirmaet Lidegaard Revision,
Revisoren stiller de kritiske spørgsmål, og vi svarer.
Vi har sendt nye 2019 aconto rater ud med basis 559,00 kr. pr MWh (698,75 inkl.
moms). Fast afgift og gebyrer uændrede.
Det er en gennemsnitlig forhøjelse på 3.000,00 kr. i forhold til sidste regnskab.

Vi fremlægger et robust regnskab uden anmærkninger fra revisor. Regnskabet er som
sædvanlig faktuel information, som der ikke kan rokkes ved. Det er et tilfredsstillende
regnskab, der afleveres. Vi har nu fået has på den overdækning vi har kørt med i de
sidste år.
Hvis man skal opsummere skal vi i 2019 arbejde med:
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Den fremtidige produktion.
Den fremtidige finansiering af anlæg.
Vedtægter og leveringsbestemmelser.
Selskabets kodeks for god ledelse.

Afslutning
Jeg har med denne beretning været rundt i ”klaveret” på, hvad der sker ved Egtved
Varmeværk. Det vil altid være en afvejning af informations bredde og –dybde. På vor
hjemmeside lægger vi hver måned aktuelle informationer frem. Derfor er mit klare
budskab: tilmeld jer vores nyhedsbrev, så er i opdateret.
Jeg vil gerne takke min bestyrelse og personale. Alle har haft et godt engagement.
Med disse ord stiller jeg denne beretning til generalforsamlingens debat.

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

19. marts 2019/Anders Rønshof, formand.

