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De tiltagende samlivs – og ejer former er en udfordring for de vedtægter vi har i dag. Ofte er der 
flere ejere af en bolig. Vore kunder, kan som vedtægterne er, selvfølgelig stille forslag til 
bestyrelsen og sådan skal det være! Udfordringen ”sniger” sig ind, såfremt ejerkredsen af den 
enkelte bolig ikke er enig i det forslag der stilles. Derfor skal fremtidige forslag fra kunder/
medlemmer til generalforsamlingen være underskrevet af samtlige ejere med en bekræftelse på 
at ejerne er enige. Er forslaget ikke det, forbeholder bestyrelsen sig ret til at afvise forslaget. Det 
kan den generalforsamlingsvalgte dirigent også gøre. Bestyrelsens holdning stemmer overens 
med den Dansk Fjernvarme (vor interesseorganisation) har. Hvorvidt ovennævnte skal 
implementeres i en vedtægtsændring er der ikke taget beslutning om. 
 
Formanden har deltaget i det tredje dialogmøde for varmeværker i Vejle Kommune. Det er 
menings– og erfaringsudveksling imellem varmeværker, teknisk udvalg og administrationen. 
Tema for dette møde var:  
 

 Hvilke potentialer er der for innovation og hvilke barrierer er der for varmeselskaberne i 
Vejle kommune fremført af Charles Nielsen, direktør i TreFor Varme. 

 Perspektiver for energisektoren frem mod år 2050, og regionale udviklingstendenser med 
fokus på varme- og energiområdet fremført af direktør i Transition, Rasmus Jakobsen 

 
Begge indlæg var meget spændende og vi vil her i kommende udgaver af månedsbladet gå 
nærmere ind i det der blev fremført. En af de allerstørste sten er det skatteprovenue og den måde 
det opkræves på. Sådan som det er er det en hæmsko for fossilfri, bæredygtig og billig fremtid 
inden for fjernvarmebranchen. Én løsning kunne være at det provenue som der skal kradses ind 
opkræves via måleren. Der blev også talt om at den ”ene virksomheds affald kan være en 
ressource for den næste. Endelig kan det være at fjernvarme skal lagres mere lokalt end det gør i 
dag, for at varmeværket kan få en mere jævn produktion.  
 
Det er en udfordring for varmeværkerne at der ikke længere er tilslutningspligt for nye 
udstykninger. Der er ikke plads til at nogen vil have varmepumpe, andre elvarme (hvis det ellers 
var lovligt) og så resten fjernvarme. Fjernvarme kan over tid altid konkurrere med andre 
opvarmningsformer men det er ”gift” og spild af ressourcer med flere valg i en udstykning. 
Ovennævnte er årsagen til at Egtved Varmeværk har ”trukket sig” fra de sidste udstykninger i 
byen. Vi kan ikke påføre eksisterende forbrugere urimelige byrder - og vi må ikke. 
 
Udskiftning af målere udføres i perioden mellem august og december 2019. Det er firmaet 
INTEGO, der kommer til at stå for alt det ”praktiske”, og med hvem man skal træffe aftaler. 
 
Dansk Fjernvarmes Projektselskab er nu så langt at et projektforslag nu tilsendes Vejle 
Kommune. Det er på det forslag at den tekniske godkendelse skal ske for den flis kedel og den 
varmepumpe Egtved Varmeværk vil bygge. Senere skal der indsendes byggeansøgning for en 
byggetilladelse.  
 
Vi har tidligere skrevet at vi ville holde et informationsmøde og fortælle hvad vi vil. 
Tidspunktet har blot rykket sig. Det er ikke realistisk at afholde det allerede i august måned.  
Der skal foreligge et godkendt projektforslag og muligvis også en byggetilladelse før vi gør det. 
Kunderne vil løbende blive holdt orienteret. 
 
Det kan ikke komme som nogen overraskelse men sommeren står for døren. Det betyder at 
kontoret / bogholderiet vil være lukket i ugerne 29 - 31 (15.07.-04.08.19). I hele perioden vil der 
være teknisk vagtpersonale døgnet rundt. 
 
Egtved Varmeværk ønsker sine kunder en rigtig god sommer. 


