Formandens beretning til generalforsamlingen 22. august 2013
a) Velkomst
På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro
Fjernvarmeværks årlige generalforsamling.
En særlig velkomst skal lyde til evt. nye forbrugere.
b) Dirigent
Som dirigent forslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)
c) Ved første bestyrelses møde efter sidste generalforsamling var et af de første punkter på
dagsordenen konstituering af bestyrelsen, det blev således:
Formand: Bjarne Dahl
Næstformand: Christian Jensen
Bestyrelsesmedlem: Simon Agesen
Bestyrelsesmedlem: Knud Erik Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Jan Præstegaard
d) Personalet.
Varmemester: Niels Jørgen Christensen
Varmeassistent: Per Anton Hansen
Varmeassistent: Michael Jepsen
Varmeassistent: Jimmi Jørgensen
Kontorassistent: Gitte Larsen
e) Produktionstal.: Det sidste 5 år tilbage.
Der er i 2012/13 solgt en del mere varme end sidste år, mere bestemt 4.438 Mwh hvilket
svare til 12,0 %. Dette mere salg skyldes primært at der har været 3 håre måneder i år hvor
vi kun have 1½ måned sidste år, men også at vi har fået flere forbrugere. Det mere
varmesalg har selvfølgelig også bevirket at værkets produktionsomkostninger har været en
del mere, specielt udgiften til køb af flis og ikke mindst til køb af naturgas. Vi er over det
store produktion tale vi have for 2 år siden, og hvis ikke i havde sparet på varmen så ville vi
have svært med at kunne blive ved med at producer varme nok. Dette kommer vi tilbage til
ved gennemgangen af regnskabet.
Vi må godt prale lidt: Da vi har kommunens billigste varme, ifølge brev vi har modtaget fra
HMN Naturgas pr. 1. maj 2013.
f) Energisparemål: Regeringen har pålagt alle fjernvarmeværker at de skal hjælpe med at
spare på energien, i kalender året 2012 var vi pålagt at spare 766 MWh. Dette krav er
blevet øget til næsten det dobbelte. 1.428 MWh i 2013
Disse besparelser kan vi opnå på en lang række områder: Ved at konvertere forbrugere fra
el, naturgas eller olie til fjernvarme, forny vores varmerør i jorden til rør med en bedre
isolering eller tilbyde en service ordning i samarbejde med VVS firmaer.

Vi kan ikke opfylde kravet fra regeringen på de 1.428 MWh ved konverteringer og
fornyelser af ledningsnettet, så vi har valgt at købe energispare på det frie marked, som på
nuværende tidspunkt er væsentlig billigere. Dog må vi konstatere at priserne stiger fra år til
år så vi er nu oppe og give 330,- kr. pr. MWh.
Vi har i år indgået kontrakt om køb af 1500 Mwh hos Grøn Gas gennem Hjørring
Varmeforsyning til en pris på 330 kr/Mwh.
g) Vores ledningsnet: I det år der er gået har der været en del udvidelse af vort
forsyningsområde. Skovparken hvor nedlægningen af forsyningsledningerne blev afsluttet i
september. Skovparken etape 1 ved Østre Hovensvej, består af gadenet til 26 parcelgrunde
og 14 tæt/lav bebyggelse.
I forbindelse med opførelse af Aabybro Bymidte er 3 stikledninger etableret til en
varmeforsyning af 60 lejligheder og 3 erhvervslejemål.
Vi startede for 2 år siden, sammen med grundejerne på Enebærvej og Tranebærvej en
undersøgelser af om en fjernvarmeforsyning af området var en mulighed.
Vi er nu ved at afslutte etableringen af forsynings nettet og har p.t. en tilslutningsprocent
på ca. 71% i området.
Der er stadig en del forsynings- og stikledninger der har en del år på bagen, og i den
forbindelse vil vi gerne opfordre jer til at holde øjnene åben for evt. utætheder.
Der har i årets løb været par brud på værkets forsyningsledninger, og nogle få brud i
installationer og stikledninger rundt om i byen.
h) Værket: På værket har der ikke været væsentlige investeringer. Som oplyst på sidste
generalforsamling er der i år blevet monteret ny styresystem til den gamle fliskran. Den
eksisterende styring var fra værket blev bygget, og det var ikke muligt at fremskaffe
reservedele til denne styring mere.
Der er også investeret i 2 nye flow målere på fliskedlerne. Det var konstateret at de gamle
havde en for stor fejlvisning. Derfor har det været nødvendigt at anslå produktionen på
vekslerne på røgvaskeanlæget. Denne er i ”nøgletal” anslået til 5.000 Mwh.
i) Nye forbrugere: Vi har fået 80 nye forbrugere og er p.t. oppe på 1878 forbrugere, Der er
ikke mange huse i det eksisterende forsyningsområde der ikke er tilsluttet fjernvarme, så
det må konkluderes at der i fremtiden ikke vil være den store tilgang af nye forbrugere,
hvis der ikke tænkes på udvidelse af forsyningsområdet. Dette vil jeg komme ind på senere.
j) Varmepris: Sidste år blev vi enige om at hæve afregningsprisen fra 325,00 kr./MWh, og til
340 kr./Mwh og ligeledes hæve den opkrævede pris til 360 kr./Mwh. At denne stigning
fremkommer skyldes primært at NOx afgifter pr. 1. juli 2012 er hævet fra kr. 0,50 til kr.
2,30 pr Gj, hvilket betyder en årlig udgift på ca. 400.000 kr. De før omtalte
energibesparelser har også en ikke uvæsentlig betydning ca. 500.000 kr. og det skal også
nævnes at Jammerbugt Kommune har fremsendt skrivelse om at de i 2013 og fremadrettet
vil opkræve en provision på 1,25 % p.a. af restgælden på såvel eksisterende som nye
Kommune Kredit lån. Hvilket for 2013 vil betyde en omkostning på ca. 115.000 kr
Henlæggelse: Ny fliskedel, vi har nu ca. 3,1 mio. kr. til et nyt værk.

k) Årsopgørelse og styretabel: Vi får dagligt opringninger om at forbrugere ikke har modtaget
deres årsopgørelse og styretabel. Vi skal her gøre opmærksom på at de forbrugere der
betaler via PBS og som har netbank modtager disse i deres E-boks.
l) Møder i løbet af året: Vi deltager stadig i mange møder, Landsmøde i København, regions
møder, temamøder i Flexenergi samarbejdet og styregruppe møder i Flexenergi, som jeg
tror desværre stopper nu hvor Kjeld Kærgaard Jensen, fra Aalborg kommunes Erhvervs afd.
Er gået på efterløn.

m) Nyt værk: Siden sidste generalforsamling har vi brugt rigtig meget tid på vores udvidelses.
Vi været ude og se flere værker Hadsund, Skanderborg, Kibæk og Løgstør, for at få
inspiration til hvordan vi skulle gribe en så stor opgave an.
Først ville vi sikre os at de rådgivere vi var blevet anbefalet også kunne hjælpe os med en
sådan opgave. Vi havde fået anbefalet rådgivende ingeniør firma AAEN A/S fra Århus, som
er rigtig god til myndigheds behandling, som vi også synes de er. Der er blevet holdt mange
møder med AAEN, og det blev klat for os at det ikke var bygnings-rådgivning de var bedst
til, så vi har fundet et andet firma til rådgivning af bygning og arkitekt tegningerne. Firmaet
hedder Arkikon fra Grenå, de har hjulpet mange andre fjernvarmer med at bygge nyt
varmeværk.
I starten af projektet får vi oplyst at vi ikke får lov til at bygge et ny værk uden at udevide
vores forsyningsområde, så vi planlægger i 2 eller 3 faser at få Biersted, Nørhalne, Ryå,
Birkelse og resten af Aabybro med.
Vores første opgave var her efter at finde en placering til et nyt værk. Vores ønske var at
komme til at ligge så højt som muligt, men kommunen var desværre ikke enige med os i
den placering så de har fundet en anden placering til os.
Det næste var så hvordan vi skulle opdele projektet, og vi kunne se at vi ville få svær ved at
oplyse en pris 2 – 3 år ud i fremtiden. Vi må jo erkende at vores kære politikere ofte ændre
på afgifts-politikken, så vi er blevet enige om at udvide vores værk i første fase, og herefter tage fat i evt. nye forsyningsområder i omegns-byerne.
Dette betyder til gengæld, at vi er nød til at lade prisen stige ind-til de nye forbrugere er
med. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om hvor meget det vil stige i den
periode ind til de nye er med, da vi godt vil have vores revisor til at gå tallene igennem
inden vi melder noget ud.
n) Jetsmark Varmeværk: Vi har fået henvendelse fra formanden fra Jetsmark varmeværk, for
at få undersøgt muligheden for et samarbejde, og det har vi tænkt os at være
imødekommende over for, men vi vil sige til dem at vi prioritere at kunne skaffe varme til
vores nuværende forbrugere først.
o) Vandværket: Vi har taget kontakt til bestyrelsen for Aabybro Vandværk, for at få undersøgt
om der er noget vi med fordel kan samarbejde om.

p) Håndværkerne
Vi har haft endnu et år med godt samarbejde med håndværkerne.
Dette samarbejde har den store betydning, at vi altid har, kunne levere varme til
forbrugerne døgnet rundt hele året.
q) Tak
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke personalet, for det fantastiske gode samarbejde
og den ansvarsfulde måde det er blevet løst på i det forgangne år. Der er ingen tvivl om at
det er deres indsats der er årsagen til den gode drift.
r) Tak
Jeg vil også takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde, vi er ikke altid
enige men det bliver vi og sådan skal det også være.
s) Dagsorden:
3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
Opførelse af nyt varmeværk.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Simon Agesen, Christian Jensen og Bjarne Dahl)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
(Sidste år blev 1. sup. Arne Hansen og 2. sup. Jørn Båndrup)
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
t) 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

