Formandens beretning til generalforsamlingen 11. marts 2020
a) Velkomst
På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro
Fjernvarmeværks årlige generalforsamling.
En særlig velkomst skal lyde til nye forbrugere.
b) Dirigent
Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)
c) Ved første bestyrelsesmøde efter sidste generalforsamling var et af de første punkter på
dagsordenen konstituering af bestyrelsen, det blev således:
Formand: Bjarne Dahl
Næstformand: Michael Blirup
Bestyrelsesmedlem: Jan Præstegaard
Bestyrelsesmedlem: Henrik Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem: Kristian Olsen
d) Personalet.
Varmemester: Torben Stenbroen
Varmeassistent: Per Anton Hansen
Varmeassistent: Michael Jepsen
Varmeassistent: Jimmi Jørgensen
Kontorassistent: Gitte Larsen
e) Produktionstal: I har alle fået udleveret nøgletallene for de sidste 10 år.
Jeg har valg at fokusere på de sidste 5 år og nogle af de væsentligste tal, men I er meget
velkommen til at stille spørgsmål til alle tal.
Der er en kolonne med 1 års produktion, så det er muligt at sammenligne med det tidligere
regnskab, en kolonne med ½ år og en kolonne med 1½ år.
Der er i 2018/19 solgt lidt mindre varme end 2017/2018, mere bestemt 932 Mwh, hvis vi
sammenligner de samme 12 måneder Juli til Juni, hvilket skyldes at vintrene bliver mildere.
Dette regnskab er som nævnt tidligere på 1½ år og på de 1½ år har vi solgt 58.470 MWh, og
for at kunne levere dette har vi produceret 79.788 MWh, hvilket også er lidt mindre end vi
havde budgetteret med.
De 79.788 MWh vi har produceret, er fordelt på 64.468 MWh på flis, på sol 13.651 MWh og
på 1.669 m³ Naturgas.
Vores solvarmeanlæg på 26.000m2 solfangere, har nu snart været i drift i 1½ år. Anlægget
har til fulde levet op til det vores leverandør har lovet, også selvom der ikke var meget sol i
august måned. Solvarmen gør at vi har reduceret vores flis forbrug med 25%. Og har fået en
markant lavere gennemsnitlig produktionspris på året.
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f) Optimering af ledningsnettet:
Vi har haft fokus på at udskifte de ældste områder og stikledninger fra før 1980 som er
udført i stål, og vi fortsætter også i de kommende år. Målet er at få så lav en
fremløbstemperatur som muligt sommer og vinter, og dermed sænke vores varmetab til
ledninger.
Vi kan se at varmetabet er for nedadgående, det går ikke helt så hurtig som vi havde håbet
men vi bliver ved med at optimere ledningsnettet.
g) Vores vandtab på ledningsnettet er på rette vej igen, forrige 2 år siden brugte vi rigtig
meget vand, denne udvikling har vi fået stoppet ved at grave, hvis der var mistanke på
utæthed, de Sidste 1½ år har vi haft et vandtab på ca. 3.822 m3.
h) Energisparemål:
Ved at opføre solvarmen, får vi en energibesparelse på 8000 MWh. Vi har et energispare
krav på ca. 2.000 MWh årligt frem til 2020, så vi kunne ikke nå at bruge hele besparelsen
selv.
Derfor valgt vi at sælge 4.500 MWh til energisolution til 1.530.000 kr. som har pyntet meget
på vores regnskab de sidste 18 måneder.
i) Vores ledningsnet:
Afsluttede projekter i 2018/2019:

•
•
•
•
•
•

Grundtvigsvej og Ingemansen
Elmevej, Rønnevej og Grønnegade
Bredgade og vinkelvej
Etape 1 ved solstrålen
Hovedledning til solstrålen, Præstageren og Degnevænget
Industriområde ved Knøsgårdsvej
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•

Udskiftning af stikledninger fra før 1980. (se billeder)

Igangværende/kommende projekter:
• Rema1000
• Centreret
• Posthuset
• Biersted 23 nye parceller, container løsning.
j) Nye forbrugere: Vi har fået 130 nye forbrugere og er p.t. oppe på 2.251 forbrugere. Byen er
i vækst og det ser ikke ud til at det sådan lige stopper med udstykninger af nye grunde. Vi
arbejder stadig på at tilbyde fjernvarme til alle forbrugere i industriområde,
Thomasmindeparken og omegns byerne, men som gaspriserne og samfundsberegningerne
ser ud på nuværende tidspunkt, så er det ikke så ligetil. Men der er meget fokus på 70%
CO2 reduktion frem til 2030, og vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme, gør et stort
arbejde for at vi kan være med til omstilling fra Naturgas til fjernvarme.
Vi er startet på Knøsgårdvej i Industrien og de første er tilkoblet.
k) Værket:
Vi have sidste forår et åben hus arrangement, hvor det var muligt at se vores nye solvarme
anlæg i drift. Til dette arrangement var det muligt at se både det nye solvarme, fliskedel og
ikke mindst se hvordan vores flisleverandør brugte deres store flishugger. Til arrangementet
blev der serveret pølser og noget at drikke.
Vi har haft et samarbejde med Teknologiskinstitut i Århus, på udvikling af en ny måde at
beregne flis fugtighed, en metode som skal gøre det hurtigere og mere sikker.
Vi har forsøgt med professionel hjælp fra et lokalt firma Go!Communication, for at gøre
vores Facebook side mere interessant og informerende. Det synes vi har været godt og
overvejer om vi skal gøre mere.
Vi har været meget aktive ift. at besøge andre værker, og se hvad de gør og har af planer for
fremtiden. Vi har bl.a. besøgt Sindal Varme-forsyning, Skagen Varmeværk, Thisted
Varmeforsyning og Støvring Kraftvarmeværk hvor de har idriftsatte et nyt luft til vand
Varmepumpe anlæg sidste år.
Ny firmabil REN EL!
l) Fjernaflæsning af varmemålere:
Vi har fået installeret fjernaflæsning siden sidste generalforsamling, anlægget er købt hos
UtiliRead, og består af 5 antenner placeret nogle få steder rundt i byen. Fra disse antenner
aflæser vi alle vores målere. Produktet udmærker sig ved at være måler producent
uafhængig, så vi ikke bliver låst fast til en producent. I kan nu følge jeres forbrug via en app
på telefonen, koderne kommer på næste aconto opkrævning.
m) Varmepris: For 7 år i træk fastholder vi afregningsprisen på 450,00 kr./MWh, og vi
fastholder prisen det næste år.
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På landsplan ligger vi nr. 79 ud af 389 hvis man kigger på en opgørelse fra ” Energitilsynets
prisstatistik for fjernvarmeområdet august 2019” målt på en Bolig på 130 kvm, med et
varmeforbrug på 18,1 MWh. Vores pris er kr. 11.958 om året og middel prisen på landsplan
er kr. 14.472,-, hvilket vi synes er særdeles tilfredsstillende, det er en forbedring fra sidste
år hvor vi var nr. 115.
Bestyrelsen synes det er en meget fornuftig pris vi betaler for varmen her i byen, så vi
fortsætter med at investere i ledningsoptimering, fremfor at sætte prisen ned.
Hvis vi skal sammenligne os med vores nabobyer så ser prisen også ganske god ud.
n) Antal opkrævninger:
Vi ændrede antallet af opkrævninger, pr. 1. juli 2019, så vi kom til at betale 4 gange om året,
i stedet for 10 gange som vi gjorde før. Denne ændring har givet en hel del opringninger til
Gitte, da der nu går længere tid inden regnskabet foreligger, og opgørelsen på forbruget
bliver opgjort. Men hvis vi skal sparer penge på antal opkrævninger, så kan det desværre
ikke være anderledes.
o) Vedtægtsændringer:
Myndighederne har besluttet at vi skulle ændre regnskabsår, så vi følger kalenderår. Det
betyder at vores generalforsamling nu ligger i marts i stedet for august, og derfor er det ikke
3 som der er på valg i ulige år men i lige år, også at vi er nødt til at ændre vores vedtægter,
Punkt 7.1 bliver ændret fra: I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2
bestyrelsesmedlemmer. Til: I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år afgår 2
bestyrelsesmedlemmer.
p) Samarbejde Jetsmark Varmeværk:
I vores arbejde med Ryå projektet, har vi bl.a. holdt en del møder med Jetsmark Energiværk,
for at høre om de var interesserede i at være en del af projektet, da det fysisk ligger en del
tættere på dem end på værket i Aabybro.
Men de har tilkendegivet, at de ikke er interesserede i at være med.
q) Ryå projektet vil jeg komme mere ind på under punkt 5.
r) De sidste par generalforsamlinger har vi oplyst at forsikringsselskabet Alm. Brand, har sendt
et erstatningskrav til vores forsikringsselskab Tryg, som omhandler en sagt på Aabybro
efterskole fra 2012, sagen er nu afsluttet, Sagsøgeren har den 5. december 2019 hævet
sagen, og parterne har herefter indgivet bemærkninger vedrørende
omkostningsfastsættelsen. Retten bestemte, at Alm. Brand Forsikring A/S inden 14 dage til
Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. skal betale sagsomkostninger med 60.000 kr.
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s) Hjemmesiden: www.aafv.dk og på Facebook https://www.facebook.com/aafv.dk/ kan i følg
os.
t) Tak
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke personalet, for det fantastiske gode samarbejde,
og den ansvarsfulde måde arbejdet bliver udført på siden sidste generalforsamling. Der er
ingen tvivl om at det er deres indsats, der er årsagen til den gode drift.
Tak og tillykke til Gitte og Per Anton med de 30 års jubilæum hos os.
u) Tak
Jeg vil også takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde, vi har haft et
rigtigt godt og konstruktivt samarbejde.
v) Regnskab: Vi har valgt at gentage succesen fra sidste generalforsamling, og spare revisoren,
så Michael Blirup vil fremlægge regnskabet.
w) Dagsorden:
3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Kristian Olsen, Henrik Mikkelsen og Bjarne Dahl)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
(Sidste år blev 1. sup. Michael Bech og 2. sup. Erik Ingerslev Larsen)
9. Valg af revisor. (pwc)
10. Eventuelt.
Tak for dirigentopgaven.
x) Tak til jer forbrugere der er mødt op i aften, jeres interesse for varmeværket er af stor

betydning for os, det må være i alles interesser, at vi bevarer troen for det nære i
samfundet, det gælder også for fjernvarmens forbrugere, derfor tak for jeres fremmøde.
Bjarne Dahl
Formand
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