Referat fra Generalforsamling mandag den 28. september 2020

Referat fra Skjern Fjernvarmes 70. Generalforsamling.
Generalforsamlingen blev afholdt mandag den 28. september 2020 kl. 19:00 i
Skjern Fjernvarmes lokaler på Nykærsvej 8, 6900 Skjern, med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Ledelsens beretning for regnskabsåret 2019.
Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2019 til godkendelse.
Fremlæggelse af budget for driftsår 2020.
Investeringsplan.
Forslag fra Bestyrelsen.
Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, efter tur afgår Torben Bersang & Allan Trip
Nielsen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.
Formand Peter Jensen bød velkommen til de andelshavere der var fremmødt til
Skjern generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Som Dirigent for generalforsamlingen foreslog bestyrelsen, Jørgen Thomsen, som
blev valgt uden modkandidat.
Jørgen Thomsen takkede for valget, og informerede generalforsamlingen om, at
ifølge vores vedtægter skulle generalforsamlingen have været gennemført senest i
maj måned. Men som følge af forsamlingsforbuddet i forbindelse med COVID-19,
havde det ikke været muligt at afvikle rettidigt iht. vedtægterne, derfor var
generalforsamlingen udsat til i dag den 28.september 2020.
Da der ikke var indvendinger mod afvikling af generalforsamlingen fra de
fremmødte, konstaterede Jørgen Thomsen at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, og derfor var beslutningsdygtig.
Jørgen Thomsen gennemgik dagsorden, og gav herefter ordet videre til Formand
Peter Jensen.
2. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2019.
Velkomst:
Velkommen til Skjern Fjernvarmes Generalforsamling.
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Som formand for bestyrelsen skal jeg herved fremkomme med bestyrelsens
beretning for regnskabsåret 2019. Vores generalforsamling afholdes normalt i maj
måned, men på grund af Corona situationen var dette ikke muligt, hvorfor vi
afholder generalforsamlingen på dette tidspunkt.
Dette er nr. 70. i rækken af Generalforsamlinger og betyder også at vi i år har 70års jubilæum. Det har vi markeret med udsendelse af en jubilæumsfolder til alle
vores forbrugere.
Driften
2019 blev et år, hvor der, ud over den normale drift, blev brugt meget tid på at
forberede os på ting der skal ske i fremtiden nemlig, udvidelse af
forsyningsområderne og udskiftning af varmemålerne.
Forsyningen af fjernvarme er i 2019 forløbet uden større afbrydelser og
forstyrrelser. Det er, selvfølgelig, uundgåeligt, at vi generer enkelte forbrugere i
forbindelse med ledningsarbejde, eftersøgning af brud osv.
Samarbejdet med Skjern Paper har igen i år været rigtigt godt og de er en væsentlig
grund til vores lave varmepris.
Vi har, igen i 2019, været forskånet for større havarier og reparationer. Her kan vi
så sige, at de mange store investeringer, vi har gjort de senere år har virket.
I den daglige drift sørger vi hele tiden for at prioritere den billigste produktionsform
for på den måde at holde varmeprisen nede. I 2019 har Skjern Paper produceret
58% af byens varme behov. Når det så samtidigt er den billigste varmeproduktion vi
har adgang til, er vi oven ud tilfredse. De resterende 42% af byens varmebehov har
vi selv fremstillet, 37% på flis anlægget, 3% på kraftvarmeanlægget og 2% på
naturgaskedler.
CO2 udledningen i 2019 var på 1.276 tons, hvilket er stort set samme niveau som
2018.
1.283 tons CO2. kan være svært at forholde sig til, men havde vi baseret alt vores
produktion på naturgas havde vi udledt omkring 16.000 tons.
Varmemålere
Som nævnt på sidste års generalforsamling er måler parken udtjent og udskiftning
er planlagt for 2020 og 2021. I 2019 har vi brugt en del tid på projektering og udbud
af målersystemet.
I forbindelse med udbud af målersystemet afgav målerleverandørerne, Kamstrup og
Diehl tilbud. De tekniske og økonomiske vurderinger af tilbuddene viste at
2

Referat fra Generalforsamling mandag den 28. september 2020

Kamstrups tilbud var både det bedste og billigste. Efterfølgende har vi indgået
kontrakt med dem og målerudskiftningen er i fuld gang.
Installationen af målerne vil tage en mand ca. 4 år at udføre. Da vi gerne vil have
målerne installeret i løbet 2020 og 2021, valgte vi også at udbyde
installationsarbejdet. Der var 4 firmaer der afgav tilbud på arbejdet, her i blandt et
konsortium bestående af lokale VVS firmaer. Efter vurdering af tilbuddene viste det
sig at det bedste og økonomisk mest fordelagtige tilbud var fra Intego. Intego har en
stor erfaring fra målerskifte projekter ved andre fjernvarmeværker og er vant til at
håndtere store projekter.
Vi glæder os til den samlede målerpark er udskiftet så vi kan tilbyde vores
forbrugere lækageovervågning og adgang til målerdata via internettet.
Vi får i princippet 3300 målerpunkter i vores ledningsnet. Data fra disse skulle gerne
gøre os i stand til at drive ledningsnettet endnu mere effektivt end vi gør i dag.
Udvidelse af forsyningsområder:
Da vi er i besiddelse af overskydende produktionskapacitet, dels fra Skjern Paper
og dels fra vores egne anlæg, har vi i 2019 arbejdet målrettet på at udvide vores
forsyningsområder. Vi ansøgte RKSK kommune om tilladelse til at etablere
fjernvarme forsyning til Industriområde Nord og fik tilladelsen. Samtidigt har vi
forhandlet med virksomhederne i området og der er indtil videre indgået aftaler med
Velux, Hydra Specma, Boumatic og Skjern Auto Service. Vi fortsætter forhandling
med øvrige virksomheder og har allerede flere positive tilkendegivelser. Økonomien
i dette projekt er grundig analyseret, så vi er sikre på at den ikke belaster de øvrige
forbrugere. Faktisk er økonomien i projektet så god at den vil forbedre vores
regnskab.
Vi har også ansøgt RKSK kommune om tilladelse til at etablere fjernvarmeforsyning
til Industriområde Syd. Såfremt vi får tilladelse og der er tilstrækkelig med tilslutning,
etablerer vi også fjernvarme forsyning her.
Vores overordnede målsætning er at udbrede fjernvarme til nye forsyningsområder i
og uden for Skjern, såfremt dette er en fordel for nuværende og fremtidige
forbrugere.
Ledningsnet:
I løbet af 2019 har vi har gennemført 7 større renoveringsprojekter, hvor vi har
udskiftet gamle rør nedlagt i betonkanaler med serie 3 twin-rør og samtidigt
optimeret rørstørrelser. Disse renoveringer og optimeringer betyder at forbrugerne
oplever forøget komfort og at ledningstabet reduceres.
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I 2019 har vi renoveret ledningsnettet i følgende områder:
1. Allikevej
2. Hjejlevej
3. Løvsangervej
4. Nattergalevej
5. Del af Voldgade
6. Amagervej
I alt 2.039 meter blevet udskiftet til nye rør. På Amagervej kombinerede vi
renoveringen med en opgradering, således vi nu kan aftage endnu mere billig og
grøn fjernvarme fra Skjern Paper.
I forbindelse med projektet på Amagervej blev vi 3 gange nød til, at lukke for
varmen til et større antal forbrugere. Selvom dette var i perioden november,
december og januar kunne vi konstatere, at vi har landets bedste forbrugere, for der
var faktisk ingen der klagede over det. Tak for det.
Vi arbejder på en renoveringsplan der løber frem til udgangen af 2021, hvor vi er
færdig med at udskifte de rør der er nedlagt i betonkanaler. Det betyder, at vi i løbet
af det næste års tid, vil lave en renoveringsplan der omhandler de ældste typer
præ-isolerede rør.
Økonomi:
I har alle fået udleveret regnskabet for 2019 og måske allerede så småt studeret
det. Værkets revisor Morten Olesen fra Partner Revision vil senere gennemgå og
redegøre for de enkelte poster i regnskabet, så jeg vil forsøge gøre det kort.
I 2019 kommer vi ud med et overskud på 76 tkr. Da vi i 2018 havde overført et
overskud på 965 tkr. til 2019 ender det med at der kan overføres et overskud på
1.041 tkr. til 2020 regnskabet.
Ifølge varmeforsyningsloven har vi lov til at fortage henlæggelser til fremtidige
projekter. Skjern Fjernvarme har henlagt 1.200 tkr til fremtidig ledningsrenovering
og 7.665 tkr til projektet med målerudskiftning.
Historisk har vi modtaget 2 tilskud til elproduktion: hhv. grundbeløb og
elproduktionstilskud. I 2018 bortfaldt grundbeløb og i 2019 bortfaldt
elproduktionstilskuddet. Det betyder at indeværende år bliver det første helt uden
tilskud. Heldigvis, forberedte vi os i god tid, til en fremtid uden tilskud og således
uden økonomiske konsekvenser for forbrugerne.
Energiafgiften på el til varme produktion bliver fortsat nedsat en gang om året. På
den ene side er det en god nyhed, idet prisen på en del af den varme vi køber fra
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Skjern Paper falder. På den anden side er det en dårlig nyhed, idet individuelle
varmepumper får bedre vilkår. Når de individuelle varme pumper får bedre vilkår, får
vi sværere ved at konkurrere med dem.
Der har været små justeringer af de andre afgiftssatser, men ikke noget der vil
påvirke priser i særlig grad. Skulle afgiftsbetingelserne ændre sig væsentligt er vi
parate til at tilpasse os.
Priser:
Aconto prisen for 2019 blev fastsat til 37 øre/kwh + moms, men da året gik bedre
end vi forventede, kunne vi på årsopgørelserne afregne til 34 øre/kwh + moms.
Dette betød at rigtig mange forbrugere skulle have penge tilbage.
Prisen på 34 øre/kwh + moms har vi fastholdt som aconto pris for 2020.
For at gøre os mere attraktive for store erhvervskunder har vi indført at trappe
system for fastafgift. Det betyder at jo flere kvadratmeter en kunde har, jo billigere
bliver den faste afgift, vel at mærke på de sidste kvadratmeter.
Areal
0 – 1.000 m2
1.000 – 2.000 m2
2.000 – 10.000 m2
10.000 og opefter

pris
14 kr + moms
7 kr + moms
3 kr + moms
0 kr

Vi er stolte af, at vi har en attraktiv pris på fjernvarme i Skjern. Vi har en forventning
om, at vi kan fastholde varmeprisen på et fornuftigt – og stabilt - niveau, så vi kan
være med til at gøre Skjern til et attraktivt sted at bo eller drive virksomhed. Som det
kan ses i tabellen over priser på fjernvarme her i kommunen, er vi kravlet 1 plads op
ad rangstigen. Sammenlignet med hele landet er vi det 30. billigste værk.
Forsyning tilsynets prisstatistik pr. 1. januar 2020
Energipris Standard lejlighed Standard
by
[Kr/mwh] [Kr/år]
Hus [Kr/år]
Videbæk Varme
250
5838
7438
Skjern Fjernvarme A.m.b.a.
425
8063
10380
Tarm Varmeværk Amba **
435
10030
11379
Lem Varmeværk
500
9463
11391
Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a.
400
8631
11474
Hvide Sande Fjernvarme
406
9381
12278
Kibæk Varmeværk
350
9394
12757
Spjald Fjernvarme- og Vandværk
575
10563
13033
Troldhede Kraftvarmeværk A.m.b.a.
563
10469
13244
Tim Kraftvarmeværk Amba
625
12313
15488
Hemmet Varmeværk A.m.b.a.
563
12594
15919
Ørnhøj Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a.
531
12844
16003
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Prissammenligningerne skal dog tages med et gran salt, idet ”hvile i sig selv”
princippet jo gør, at de enkelte år kan svinge meget fra værk til værk.
Hvis man kigger på varmeprisens udvikling over tid er der endnu en god grund til at
være stolt idet varmeprisen er inde i en nedadgående trend. Dette har vi kun været i
stand til fordi vi konstant investerer i nye produktionsmetoder og forsøger at spå om
hvilke politiske vedtagne afgifter der måtte komme i fremtiden.
Nye forbrugere:
I 2019 er der tilsluttet 32 nye forbrugere således vores forbruger antal er vokset fra
3282 til 3314. Indtil videre i 2020 er der tilsluttet 10 nye.
Skjern Fjernvarmes overordnede strategi og fremtidsplaner
Målsætninger
Bestyrelsens overordnede målsætning er fortsat at sikre en stabil og billig
fjernvarmeforsyning til forbrugerne. Dette sikres ved, at basere varmeproduktionen
på flere forskellige, og gerne CO2 neutrale brændsler, således vi har mulighed for
at benytte det brændsel der til enhver tid giver den billigste varme. Denne
målsætning mener vi faktisk er indfriet.
Det er fortsat vores mål at basere varmeproduktionen på overskudsvarme fra
industri, træflis og så lidt naturgas som muligt. Stabiliteten i fjernvarmeforsyningen
sikres ved løbende at vedligeholde og modernisere produktionsanlæg og
ledningsnet.
Bestyrelsesmøder og kurser.
Bestyrelsen har i løbet af 2019 afholdt 12 bestyrelsesmøder. Endvidere har vi
deltaget i brancheforeningens møder og kurser for at holde os opdateret om alt det
nye der sker inden for området.
Personale:
Der har i 2019 ikke været ændringer på personalesiden.
Afslutning
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Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til vort personale for et godt og solidt arbejde
med de udfordringer året har budt på. Alle har ydet en stor indsats.
Endelig skal der også lyde en stor tak for godt samarbejde i bestyrelsen – alle er
altid indstillet på at yde deres bedste for at leve op til Værkets målsætninger om
god, driftssikker og forholdsvis billig fjernvarme.
Og med disse ord vil jeg overlade Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingens
stillingtagen.
Peter Jensen, Formand for bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.
3.
Årsrapport 2019
Revisor Morten Olesen gennemgik årsrapporten for 2019, som var blevet udleveret
i et eksemplar til hver af de fremmødte.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
En forbruger spurgte om bestyrelsen var opmærksom på en stigning i tab på
debitorer fra 1000 kr. i 2018 til 5000 kr. i 2019. Revisor Morten Olesen redegjorde
for at et tab på debitorer på 5000 kr. ikke er unormalt i forhold til Skjern Fjernvarmes
varmes omsætning.
4.
Budget 2020.
Morten Olesen fremlagde Budgettet for 2020. Der var ingen bemærkninger til
budgettet.
5.
Investeringsplaner.
Peter Jensen henviste til ledelsens beretning, hvor disse investeringsplaner var
omtalt.
6.
Forslag fra bestyrelsen.
Der var ingen forslag kommet fra bestyrelsen.
7.
Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftager.
Ingen indkomne forsalg fra Andelshavere/varmeaftager.
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