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Maj 2020. 
 
 
Vi ved mere end I ved - men vi ved endnu ikke nok - og hvad værre er: 
det er en udfordring at få det fortalt på et informationsmøde. 
 
Egtved Varmeværks medarbejdere og bestyrelse har det sidste år arbejdet sammen med rådgiverne i 
DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) samt Arkitektfirmaet ARKIKON om ”NY Produktion. 
Projektet der skal sikre en fortsat god stabil forsyning og ikke mindst lavere priser. 
 
Vi har fra starten ønsket at orientere forbrugerne direkte. Vi mangler stadig et par vigtige 
oplysninger for, sammen med rådgivere, at kunne give en fyldestgørende information.  
 
Vi kan dog informere dig om at det tekniske anlæg er bestilt den 1. april 2020 ved en 
kontraktunderskrivelse. Dette er gjort i respekt for det faktum at der er en deadline for 
varmepumpedelen, som er 31. december 2020. Biomassedelen vil stå færdig i 1. kvartal 2021. 
 
 

Hvordan og hvornår får vi ”NY PRODUKTION” informeret ud til 
kunderne? 
 
Tidshorisonten er at information kan gives primo juni 2020. Bestyrelsen har hele tiden sagt at det 
skulle ske fysisk på et informationsmøde med deltagelse af rådgivere. Det er kun rimeligt at vore 
kunder kan se hvordan ”NY PRODUKTION” kommer til at se ud og de økonomiske konsekvenser 
for anlægget. Det kan vi bare ikke med det aktuelle forsamlingsforbud! Det nuværende forbud er 
gældende frem til den 10 maj, og ingen ved om det bliver forlænget, strammet op eller? 
 
Hvis forsamlingsforbuddet ikke løsnes væsentligt, ser Egtved Varmeværk ikke mulighed for at holde 
informationsmøde. I så fald vil vi informere vore kunder via annoncering og information på vor 
hjemmeside.  
 
Det er det bedste vi kan gøre i den aktuelle situation! 
 
 

Hvornår holder vi generalforsamling? 
 
Det ved vi ikke - er det svar vi kan give i skrivende stund. Også her skal forsamlingsforbuddets 
vilkår slækkes før det er muligt. Den bestyrelse, der er valgt, bliver siddende indtil 
generalforsamlingen kan afholdes. 
 
Både for informationsmøde og generalforsamling gælder at vi må manøvrere i forhold til de vilkår, 
der er givet af Folketing, regering og egne vedtægter. 
 
 

Lækageovervågning. 

Med overgang til nye varmemålere fra 1. januar 2020, overvåger Egtved Varmeværk ikke længere 
om du har lækager på din egen installation.  


