Mandag den 28. september 2015 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i
Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. på Skanderborg Park, Hotel og Konference,
Skovsvinget 10, Skanderborg.

Der var mødt 39 personer op til generalforsamlingen. Der blev udleveret 32 blå
stemmesedler til gruppe 1, samt 137 orange stemmesedler til gruppe 2.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
Budget for indeværende driftsår fremlægges
Behandling af indkomne forslag fra stemmeberettigede
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Pkt. 1

Formand Ejnar Grøn (EG) bød velkommen og foreslog Jens Christensen valgt
som dirigent.
Han blev valgt med akklamation
Jens Christensen (Dirigenten) takkede for valget. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var rettidig indvarslet i h. t. vedtægterne.
Dirigenten gennemgik dagsorden, der blev vist via projekter, vedlagt i kopi.

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning.
EG aflagde beretning er vedlagt i kopi.
Dirigenten spurgte, om nogen ville kommentere beretningen for yderligere
oplysninger.
Lorentzen: Ledelsesberetningen i regnskabet. Ledningstabet, gennemsnit på
landsplan ligger på 17%. Sk-Hø ligger på 22% Hvad har man gjort
PJ: Varmetabet er fjernvarmens største udfordring. Gennemsnittet beror på
store værker som har kun 100 meter ud til store blokvarmecentraler.
Vi måler os med ligestillede værker, her ligger vi ganske fint.
Jørgen Lund Christiansen, Alleen 52: Repræsenterer Oddervej 80 har ikke fået
stemmeret i aften. Belyse forhold om regler og rimelighed i 2012 spurgte vi om
vi kunne komme med i fjernvarmen fik nej. Gennem Kommunen fik vi
fjernvarme. Fra Holtshøjen blev der lagt en stikledning som vi betalte 550 t.kr.
Måleren blev sat således, at vi selv skulle betale ledningstabet pt. på 70 t.kr. Nu
har vi fået en henvendelse fra Fjernvarmen om at tilkoble tre nye kunder.
Anbefaler at 1.700 medlemmer skal handle som gode naboer. Appellere til
Fjernvarmen om at være rimelige.
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EG: Vestermølle skal sagsbehandles. Den aftale der blev lavet med
Vestermølle i 2012 var i bestyrelsen to gange. Afgørelsen blev tage således alle
kunder blev behandlet lige. Vi kan ikke give en restaurant lempeligere vilkår end
en restaurant på Adelgade. Der er 1.700 medlemmer hos Vestermølle. Vi har
10.000 kunder. Vi kan ikke stille Vestermølles medlemmer bedre en 10.000
kunder. Vi vil gerne sagsbehandle situationen igen.
Dirigenten: Det er ikke en sag som skal behandles på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil genoptage forhandlingen.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere som havde kommentar til
beretningen, og denne blev godkendt med akklamation.

Pkt. 3

Det reviderede årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter blev
fremlagt til godkendelse af statsautoriseret revisor Jeanette Staal. Vi har valgt at
gennemgå resultatopgørelsen efter varmeforsyningsloven.
Kommentarer, budget og årsrapport er vedlagt i kopi.
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål.
Steen Ladefoged: Hvorfor er resultatopgørelse I budgettet.
JS: Beklager. Den er placeret der fordi det er resultat den her er opgjort efter
varmeforsyningsloven.
EG: Vil gøre Steen Ladefoged opmærksom på at afgifterne er anført på side 5 i
Årsrapporten. Et ønske han længe har haft, som nu er opfyldt.
Værdipapirbeholdningen på ca. 30 mio. Det har været et helvede at have
obligationer. Ligegyldig hvad vi gør så giver det tab. Vi glæder os til at få dem
skudt af til nyt flisværk.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål og kommentar til
regnskabet.
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.

Pkt. 4

Budget for indeværende driftsår blev fremlagt af Peter Jensen. Budget og
kommentarer er vedlagt i kopi.
Dirigenten spurgte, om nogen ønskede en uddybning.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 5

Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag
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Pkt. 6+7

På valg for:
andelshavere:

John Haugaard
Thomas Dalsgaard
Lars Kromand
Erik Pilgaard foreslog Bendt Nielsen som repræsenterer ABB I Århus og er
formand for Vejlby Varmeværk.
For varmeaftagere:

Knud E. Helbo
Erik Pilgaard (ønskede ikke genvalg)

Bendt Nielsen blev valgt

Som suppleanter:

for Gr. 1: Erik Poulsen
for Gr. 2: Flemming Larsen

Den samlede bestyrelse udgør herefter:
Ejnar Grøn, John Haugaard, Kurt Rønne, Aage Wegener, Bendt Nielsen, Knud
E. Helbo, Lars Kromand, Erling Weber, Thomas Dalsgård.

Pkt. 8

Valg af revisor:
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jeanette Staal blev præsenteret
som revisor. Der blev ikke foreslået andre. Dirigenten konstaterede herefter
Jeanette Staal som genvalgt.

Pkt. 9

Eventuelt.
Ole Nielsen: Kan man sparer på fjernvarmen ved at skrue ned for varmen. Har
slået op på hjemmesiden for at finde ud af hvad man kan gøre. Pt. ligger der
gode råd. Men syntes ikke dette er nok når man kan læse i avisen at der er
mulighed for at sparer op til 2.500 kr.
PJ: JyllandsPosten henviser til Århus som kører frem med en temperatur der er
væsentlig højere end os, derfor kan de måske sparer op til 2.500 kr.
Det er svært at generaliserer med forslag på hjemmesiden. Vi kommer gerne ud
og det koster ikke noget.
Bjarne Jensen: Vil gerne have Indkaldelsen til generalforsamlingen på
hjemmesiden. Det blev taget til efterretning.
Steen Ladefoged: 71% af det vi betaler til RenoSyd går i statskassen. Vi bliver
plyndret.
Erik Garmél Arberg: Opfordre bestyrelsen til at se på fordelingen af faste- og
variable bidrag.
EG: Jo større en andel der ligger på den variable - jo større bliver lysten til at
sparer på varmen. På vores sidste bestyrelsesmøde har vi diskuteret
fordelingen mellem effektbidraget for lav- og højenergihuse. Pt. er den på
henholdsvis 6 og 12 kr. Vi fortsætter med behandlingen af dette.
El og varme kan ikke sammenlignes.
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Mødet sluttede kl. 20,48
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