Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014
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 2013/14 solgt væsentlig mindre varme end sidste år, mere bestemt 4.696 Mwh
hvilket svare til 11,4 %. Dette mindre salg skyldes primært at vinteren har været meget
mild i år. Det mindre varmesalg har selvfølgelig også bevirket at værkets
produktionsomkostninger har været væsentlig mindre end sidste år, specielt udgiften til
køb af naturgas. Det kan man selvfølgelig også se på det i skal have tilbage. Dette kommer
vi tilbage til ved gennemgangen af regnskabet.
En af de meget positive ting er vand tabet som flader hvert år, der er bruge ( 917 m³ ) mindre vand.

Så bliv endelig ved med at holde øje med jeres fortove og indkørsel om vinteren, og ring
helle er gang for meget end for lidt, hvis i har mistange om brud.
I år har vi være over fliskedlernes fuldlast godt 3 måneder, og kun meget over i ca. 1½
måned, men med rekord produktion, i en kor periode.
Vi må godt prale lidt: Da vi stadig har kommunens billigste varme, ifølge brev vi har
modtaget fra HMN Naturgas.
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 og det samme i 2014.
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 har optjent en del på Ene – og Tranebærvej konverteringerne (810 MW) og da der stod
en del på bogen er der ikke planer om at købe energibesparelser i 2014.
g) Vores ledningsnet: I året er etablering af ledningsnettet på Ene – og Tranebærvej afsluttet
og forsyning af dem der ønskede det er blevet udført. Der er etableret forsyning til 66 af de
86 huse der er i området. Ledningsnet er etableret til og i Torngårdshaven ( 8 grunde ) og i
den forbindelse er ” Børnehuset” tilsluttet. Der er udført renovering af en del af Ternevej,
rundt om i byen er der udskiftet en del ventilbrønde og stikledninger. Der er afgivet tilbud
på forsyning af Domeas ejendom på Ene – Tranebærvej ( 89 forbrugere), udstykning af 5
grunde på Knøsgårdvej. 15 huse på Bakgården samt de to nye skoler.
h) Værket: Ud over normale rep. og vedligehold er de to røgsugere på fliskedlerne skiftet.
Udskiftning af alle konvektorrør i begge fliskedler er i gang. (samlet omkostning ca. 1 mio).
i) Nye forbrugere: Vi har fået 99 nye forbrugere og er p.t. oppe på 1977 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: For 3 år siden 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. For 2 år siden
blev vi så enige om at hæve prisen til 360 kr./Mwh og fastholde aconto opkrævning på 360
kr./MwH. Og den pris foreslår vi at vi beholder det næste år.
Henlæggelse: Til investeringer i nyt værk, har vi nu ca. 4,82 mio. kr.

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 Nets (gl. 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 Aalborg, regions
møder, temamøder i Flexenergi samarbejdet, ikke så mange som sidste år, tiden er brugt
på nyt værk.

m) Nyt værk: Siden sidste generalforsamling har vi brugt rigtig meget tid på vores udvidelses.
Men det kommer jeg tilbage til når vi kommer til punkt 5 på dagsordenen.

n) Jetsmark Varmeværk: Vi har fået henvendelse fra den nye 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) 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.
p) 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.
Tillykke til Gitte med de 25 år på Aabybro Fjernvarme pr. d. 1. Juni 2014.
q) 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.
r) 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 Knud E. Nielsen og Jan Præstegaard)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
(Sidste år blev 1. sup. Arne Hansen og 2. sup. Jørn Båndrup)
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt. (Tak til Knud for hans virke i bestyrelsen de sidste 10 år og 1 dag).
Vi søger ny driftsleder da Niels J. Christensen har ønsket at gå på efterløn.

s) 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

Nyt Værk
Endnu et år er gået med intenst arbejde på opførelsen af et nyt værk, det vil sige at vi næste ikke
er kommet længer siden sidste generalforsamling.
Selv om vi har været tilbuds fase, udvælgelse af leverandør, og kontrakt forhandling igennem.
Vi har kæmpet for at få lov til at bygge et nyt værk, som så skal forsyne industriområdet,
Thomasmindeparken og det nuværende områder, desværre har Naturgas selskabet HMN, skærpet
deres interesse for at sætte en kæp i hjulet for den slagt projekter. Der er flere grunde til at de har
skærpet deres indsigelses interesse, men en af de væsentlige er sikkert at det koster dem ikke
noget og så længe de kan forhale projekterne des længere har de deres kunder.
Vi har haft indsendt et projektforslag i snart ½ år hvor HMN har fået udsat projektet over flere
gang, og da vi også er blevet indhentet af loven om etablering af vejrkompensering, som koster ca.
5.000,- pr installation, som skal indregnes i prisen.
I vores første projekt ønskede vi at bibeholde en af vores fliskedler på det gl. værk for at få en
mere fleksibel drift og forsyne Thomasmindeparken og industriområdet, som i dag er individuelle
naturgas område. Men efter mange drøftelser med HMN måtte vi indse at vores projektforslag var
lidt for optimistisk og at vi ville få svært ved at vinde en retssag i energiklagenævnet.
Grunden til vi havde lavet projektforslaget så presset, er at vi ønskede at bygge et værk som er klar
til den udvikling vi ser her i byen.
Vi er nu i gang med at ændre vores projektforslag, til en erstatning af de 2 fliskedler, vi har på det
nuværende værk. Vi har så en udfordring at vi kun lige må bygge et værk til de forbrugere som vi
er i dag, plus de få forbrugere som ikke har fjernvarme i dag i vores område. Det er jo ikke helt
hensigtsmæssigt, sådan som vores by udvikler sig, men det er sådan loven er og så må vi rette os
efter det.
Det kan være lidt svært at forstå at man ikke bare kan få lov til at bygge et nyt værk, hvis det gl. er
blevet for lille, men sådan er det ikke, der er mange ting der skal tages hensyn til, et er at staten
ønsker at udfase naturgassen, men de har ikke formået at lave loven, så man bare kan få lov til at
udskifte gas med anden opvarmning, uden at tage hensyn til at det skal være samfunds økonomisk
billigst at forsyne med anden opvarmning. Og når vi skal indregne opførsel af nyt værk,
ledningsnet og installation af fjernvarme i husene, så kan det godt være lidt svært at få til at
hænge sammen.
Vi har kæmpet med mange andre ting i løbet af året, så for at man kan forstå at ting tager tid, så
kan jeg komme med det sidste vi har drøftet med kommunen. Vi skal have købt noget jord til at
opføre værket på og lokalplanen er vedtaget, kommunen har også vedtaget at de vil hjælpe med
at ekspropriere jorden, de har også afsat penge til forlængelse af den planlagte vej Ny Aabyvej,
men når skødet så skal skrives, mener Teknik- og miljøudvalget ikke at det er vedtag at kommunen
skal betale, for forlængelse af vejen (ca. 150 m.), de mener at det skal være en privat vej, som vi
skal betale, hvilket vi ikke helt kan forstå?

Når vi så konfrontere vores kære politikere på svaret fra Teknik- og miljøudvalget, kan de heller
ikke forstå at det ikke er vedtaget, når de har sagt ja til et beløb på 800.000,-. Så i denne sag var vi
nød til at fremsende et brev til kommunen som forklarer vores underen. På et møde i morgen vil
de forsøge at få vedtaget at kommunen skal etablere vejen. Det ville også være meget mærkeligt
at der skal være 150 meter privat vej, og så igen offentlig vej.

Investering
Oversigt over anlægsinvestering til projektet ekskl. Moms for Aabybro Fjernvarmeværk.

