Formandens beretning til generalforsamlingen 17. august 2016
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: Christian Jensen
Bestyrelsesmedlem: Michael Blirup
Bestyrelsesmedlem: Jan Præstegaard
Bestyrelsesmedlem: Henrik Mikkelsen (ny i bestyrelsen)
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.
Nøgletallene fra det sidste år, kan være lidt svært at sammenligne da vi har produceret på
2 værker og systemerne vi bruger er nye og derfor kan være svær at sammenligne med de
foregående år.
Der er i 2015/16 solgt mere varme end året før, mere bestemt 330 Mwh, en meget lille
stigning, men her er vi jo afhængig af vejeret.
Der er produceret ca. 58.000 Mwh og de er produceret på 197.074 GJ flis og 282.742 m³
Naturgas.
I år har vi være over flis kedlernes fuldlast godt 2 måneder, og det er her vi har brugt det
meste af det købte gas, men der er også brugt en del gas i forbindelse med test af det nye
værk. Vores ny indkøbte SRO anlæg er også blevet installeret på den gl. værk, så
gaskedlerne kan tage over hvis den nye kedel skulle svigte.
Hvis vi begynder at regne på tallene så kan vi også se at virkningsgraden på kedlerne er
stødt faldende, hvilket understøtter vores beslutning om at købe ny flis kedel. Og da vi har
produceret på de gl. kedler det meste af året, så kan vi endnu ikke se hvor god
virkningsgraden er på den nye kedel, men de første tal vi har fået ser meget positive ud.

Vi har brugt mere El end sidste år, vi har brugt 670.000 kWh hvilket er 28.949 KWh mere
end sidste år. Det mere forbrug skyldes drift på 2 værker, men vi forventer at forbruget vil
falde næste år.
Vores vandtab på ledningsnettet har været lidt mindre end sidste år.
Til information kan jeg oplyse at forsikrings selskabet Alm. Brand, har sendt et erstatnings
krav til vores forsikrings selskab Tryg, som omhandler en sagt på Aabybro efterskole fra
2012, sagen er indkaldt til telefonmøde mellem parterne d. 30. august for at afklare om
sagen er faldet for forældelsesfristen, da Alm. Brand ikke har foretages sig noget inden for
de første 3 år.
f) Energisparemål: Vi skulle spare 766 MWh. i 2012.
I 2013, 2014 og 2015 skulle vi spare 1.428 MWh, hvilket vi har opfyldt.
I 2016 ved vi endnu ikke hvor meget vi skal spare, så vi ved reelt ikke hvor meget vi skal
købe.

g) Vores ledningsnet:
I år har vi lavet følgende:
Ny transmissionsledning mellem nyt og gammelt værk.
5 nye forbrugere ved udstykning på knøsgårdsvej.
Tilslutning af 4 erhvervskunder på Industrivej/Ny Aabyvej
Udvidelse af skovparken.
Tilkoblet de 2 nye skoler.
Fremtidige projekter
24 nye boliger ved skovparken, Nrsby Boligforening.
48 nye boliger ved Torngårdsvej.
Renovering af Ågade og Tværgade.
Renovering af 150 meter hovedledning på Aaby sdr. gade
Renovering af hovedledning fra pumpehus til Torngårdsvej.

h) Værket:
Opført pumpehus på industrivej 40

i) Nye forbrugere: Vi har fået 23 nye forbrugere og er p.t. oppe på 2033 forbrugere. Byen er i
vækst og med et tiltag af nye huse, ser det ikke ud til at vi sådan lige stopper med at få
flere nye forbrugere. Men vi havde nok håbet på at vi havde haft mulighed for 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

op ad bakke. Vi kan ikke udarbejde projektforslag som giver et samfundsøkonomisk positiv
resultat, på nuværende tidspunkt. Men som vi ser det så skyldes det at politikerne på
Christiansborg ikke kan beslutte hvad de vil, den information vi har fået er at de evt. vil
omlægge måden, man får lov til at konvertere fra gas til fjernvarme. Vi har ikke helt opgivet
at få Industriområde og Thomasmindeparken med nu, så det arbejder vi på.
j) Varmepris: For 4 år siden blev vi enige om at hæve afregningsprisen fra 425,00 kr./MWh,
og til 450 kr./Mwh. Og den pris foreslår vi at vi beholder det næste år.
Vi lod måler leje stige sidste år, fra 100 til 500 kr. og vi håbede at denne stigning var nok,
trods den store investering vi stod over for. Det ser ud til at denne lille stigning er nok til at
vi kan holde varme prisen på det samme det næste år.
Vi har en forholdsvis stor varme tab i vores ledningsnet ca. 27%, det er en stor varmetab i
forhold til andre værker, så vi er i bestyrelsen enige i at optimere lednings nettet, så det
store varmetab kan reduceres. Det er her vi vil investere pengene det næste år, da vi synes
at vi har en meget fornuftig pris, sammenlignet med andre værker. På landsplan ligger vi
nr. 69 ud af 415 hvis man kigger på en opgørelse fra ” Energitilsynets prisstatistik for
fjernvarmeområdet december 2015” målt på en Bolig på 130 kvm, med et varmeforbrug på
18,1 MWh. Vores pris er kr. 11.629 om året og middel prisen på landsplan er kr. 14.950,-,
hvilket vi synes er særdeles tilfredsstillende.
Hvis vi skal sammenligne os med vores nabobyer så er prisen også ganske god, Jetsmark
Energiværk A.m.b.a. er prisen 15.719, Halvrimmen-Arentsminde Kraftv.værk Amba 13.906,
Brovst Fjernvarme 14.455 og Fjerritslev Fjernvarme 13.914.
k) Møder i løbet af året.
Vi har som altid deltaget i Landsmødet, og det var igen i Aalborg, vi har haft besøg af
Flexenergi, som valgte at holde et arrangement på Søparken, for at komme og se vores nye
værk.
Vi har som sidste fyrings sæson haft rigtig mange ekstraordinære bestyrelsesmøde, for at
sikre at de rigtige beslutninger blev foretaget, til det nye værk.
l) Nyt værk: Vi er nu næsten hel færdig med det nye værk, vi har produceret på kedlen siden,
starten af maj og regner med at kunne vise værket frem for alle interesserede d. 2.
september fra kl. 14 til kl. 17, hvor vi har inviteret borgmesteren til at komme og navngive
kedlen, vi har så tænkt os at servere lidt til mad og drikke til alle fremmødet gæster og
forbrugere.
Prisen for værket er ca. 75,8 mil kr. fordelt som i ser her (se PowerPoint). Hvis vi skal
fordele dette beløb ud på alle forbrugere så vil det sige en investering på ca. kr. 36.000 pr.
forbruger, hvilket er væsentlig billigere end hvis man skulle købe et nye varmeanlæg selv.
Byggeriet startede ellers med en del overraskelser, vi havde fået taget alle de grundvands
prøver man skulle, for at sikre at det ikke ville give problemer, men det viste sig hurtigt at
grundvandet stod meget højere end rapporterne vist, så vi var nød til at investere i
grundvandssænkning, hvilket også forsinkede byggeriet med ca. 4 uger. Efter vi kom i gang
med selv byggeriet er det gået som det skulle, med et særdeles godt samarbejde mellem
entreprenørerne og rådgiver. Jan Præstegaard har fra bestyrelsen været repræsenteret på

mange af byggemøderne, og Torben Stenbroen vores driftsleder har været god til at holde
rådgivere og håndværkere i ørene, så vi er meget godt tilfreds med resultatet. Tak til Jan
for deltagelsen i bygge møderne og Torben og de øvrige personale, for det store stykke
arbejde de har lagt i projektet. Resten af omtalen af det nye værk, vil jeg vente med til d. 2.
september, hvor jeg håber vi ses.
For at kunne drifte en hedtvands kedel, så kræver det et kedelpasser certifikat, Jimmy og
Michael har taget dette certifikat, et certifikat som tager 7 uger hvor de har været i
Kolding, begge bestod første gang hvilket er meget flot. Tak til jer for den ekstra indsats, og
tak til i andre som har driftet værket her hjemme, mens de har været af sted.

m) Hjemmeside: www.aafv.dk Se vores byggeri video via vores hjemmeside og tilmed jer
vores nyhedsbrev.
n) 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.
o) 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.
p) 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.
q) Regnskab: Vi har valgt at spare revisorer i dag, vi har gjort det af flere grunde, men
hovedsagelig forbi vi mente at vi selv fik mere indsigt i tallene, hvis vi selv skulle fremlægge
dem. Michael Blirup gennemgå tallene under næste punkt på dagsordenen.
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 Jan Præstegaard og Michael Blirup)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
(Sidste år blev 1. sup. Kristian Olsen og 2. sup. Arne Hansen)
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

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

