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Nødgenerator 

Normalt ville vi starte nødgeneratorerne ca. en gang om måneden. Det var ved at være tid nu - men 
en spurv har bygget rede i udstødningsrøret på den i Søndergade, så det går ikke. Spurvene skal have 
lov til at barsle færdig, hvorefter reden bliver fjernet og udstødningsrøret sikret mod i fremtiden at 
kunne være ”barselstue” for mindre fugle. Vi håber så ikke, mens der ruges, kommer i behov for at 
skulle producere nødstrøm. 
 

Generalforsamling. 

Der er ikke afgørende ny information om, hvornår vi kan afholde generalforsamling. Vi skal op på 
+100 i forsamlingsmulighed med fornuftige vilkår for afstand, før der indkaldes til 
generalforsamling.  Det kan blive i slutningen af juni, det bliver ikke i juli og så opstår muligheden 
igen fra sidste halvdel af august. Vi friholder juli som mulighed for afholdelse af generalforsamling, 
da det er ”højtid” for afholdelse af ferie. 

Byggetilladelse. 

Vi kan ikke gå i gang med byggeri af ”NY PRODUKTION” før vi har  en byggetilladelse. Den vil foreligge 
på byrådsmødet i Vejle Kommune den 17. juni 2020, og kommer os i hænde et par dage senere. Til den tid er 
alle aftaler om byggeriet også underskrevet.  

Et Fotografi. 

En kunde kom forbi solfangeranlægget, og tog et par billeder. Det siger vi tak for og iler med at bringe et af 
dem. Alle er velkommen til at indsende billeder af fjernvarmen i Egtved ”bredt forstået” Brug 
info@egtvedvarme.dk 

En del af solfangerne 
ser mørkere ud end 
andre. Det er rigtig 
nok På nogen ser det 
ud som om  noget film 
er faldet af - det er 
rigtigt. Det er en 
garantisag og leveran-
døren vil udbedre det. 
Efter vi har optimeret 
på temperaturfølere er 
kvaliteten af solpro-
duktionen steget. Som 
fotografen skrev: se 
den flotte skyfor-
mation. 
 

Som det også ses på 
billedet er den ”grønne 
sæson med græsklip-
ning begyndt. 


