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Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. marts 2019
på Idrætscenter Vendsyssel
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning.
Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.
Indkomne forslag.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.
Eventuelt.

Der var mødt 17 forbrugere op til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.
Formanden bød velkommen.
AD1:
Formanden foreslog Niels Henrik Nielsen som blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til
vedtægterne.
Dagsordenen blev oplæst.
AD2:
I beretningen sagde formanden:
Generalforsamlingen i dag omfatter kun en periode på et halvt år, perioden fra
den 1. juli til 31. december 2018.
Som bekendt er vi blevet pålagt, at vores regnskabsår skal følge kalenderåret,
og som følge heraf har vi også måtte ændre tidspunktet for afholdelse af
generalforsamlingen så den nu afholdes i marts måned og ikke som tidligere i
september måned. Vi har derfor også på to generalforsamlinger fået ændret
vores vedtægter så de er i overensstemmelse hermed.
Det er nu ikke første gang at generalforsamlingen afholdes om foråret, det
forholder sig nemlig sådan at den stiftende generalforsamling også blev holdt
om foråret, helt nøjagtig den 29. april 1959 hvor ca. 100 Vrå-borgere var mødt
frem. Det kræver jo ikke megen hovedregning at nå frem til at Vrå Varmeværk
således om kort tid har bestået i 60 år.
I år er det 30 år siden at Vrå Varmeværk blev ændret til et kraftvarmeværk og
hermed , udover at producere varme, også skulle producere el. Brændslet blev
også ændret fra olie til naturgas. Ved ændringen i 1989 var der tilsluttet 780
forbrugere. Det er faktisk også i år 30 år siden Vrå Varmeværk sidst har fået ny
formand.
Siden vi i 1989 blev ændret til et kraftvarmeværk har vi været pålagt en
brændsel- binding hvor vi kun må fyre med naturgas. Den variable pris på
naturgas har altid været meget svingende, men afgiften til staten har altid, og er
fortsat konstant høj. Prisen for naturgas på spotmarkedet ligger for nuværende
på ca. 1,35 kr. pr. m3 hvorimod afgiften til staten er over 2,50 kr. pr. m3.
Der er i den forløbne periode tilsluttet 3 nye forbrugere, 2 nyopførte parcelhuse
samt det ny Netto- supermarked og vi har nu passeret forbruger nr. 1100.
Som i tidligere år har vi også i år været involveret i kloak arbejdet som foregår i
byen. Der er fjernet en del gamle rør og betonkanaler, og vi har nedlagt nye
hovedledninger og udskiftet samtlige stikledninger på Vester Alle og Blichersvej.
Projektet med udskiftning af hovedledningen på strækningen fra Korsgade til
krydset ved Nørrevang og Borupvej er også afsluttet, samtidig er der på
strækningen udskiftet 46 stikledninger. Vi har i hele perioden udskiftet næsten
100 stikledninger.
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Som følge af Energiklagenævnets afgørelse i juli måned er der stort set ikke
leveret varme fra GrønGas, det meste af varmen er produceret på
solvarmeanlægget eller på gaskedlerne. Gasturbinen er ikke i drift mere, men
trækker her i 2019 et produktionsuafhængigt tilskud på 640.000,- kr. Efter 2019
vil gasturbinen kun have værdi som reservelast.
Der blev i juni måned, sidste år, indgået et nyt energiforlig hvor der var lagt op til
at udvalgte kraftvarmeværker skulle slippe for de politiske krav om kraftvarme
og brændselsbindingen til den dyre, afgiftsbelagte naturgas. Alt sammen for at
sikre fjernvarmeforbrugerne mod kraftigt stigende priser, nu hvor grundbeløbet
ophørte pr. 1. januar 2019. I kølvandet på energiaftalen har politikkerne nu
fundet på nye tvangsbindinger for kraftvarmeværkerne, denne gang
tvangsbindinger til el i form af eldrevne varmepumper. Politikkerne har igen vist
deres trang til at detailstyring er sat over hensynet til, om investeringen er
fornuftig for varmeværkerne. Der er således ikke noget i energiforliget som her
og nu afbøder en kraftig stigning i varmeprisen.
Den store stigning i varmeprisen her i 2019 har naturligvis været meget i fokus
hos såvel forbrugere, og også i medierne, men for lige at forklare forholdene.
Så er der i landet ca. 400 varmeværker, heraf er de ca. 175 kraftvarmeværker,
altså værker der har været pålagt at fyre med afgiftsbelagt naturgas, en del af
værkerne har dog sideløbende haft mulighed for at aftage overskudsvarme. I
vores nærområde kan nævnes varmeværkerne i Hjørring – Frederikshavn –
Hirtshals og Bindslev, her har prisstigningerne ikke været så stor på grund af
den billigere overskudsvarme. De andre 225 varmeværker har fortrinsvis fyret
med afgiftsfritaget biobrændsel og her er det kun en evt. prisstigning på
biobrændslet som kommer til udtryk i en stigende varmepris.
Nu skal vi jo først og fremmest beskæftige os med Vrå Varmeværk. Her var det
således at vi sidst i 2015 fandt frem til, at udviklingen i afgifter, elpriser og
tilskuds-muligheder ville gøre det mere rentabelt helt at stoppe elproduktionen
og hermed også driften af gasturbinen.
I stedet stillede vi vores kapacitet til rådighed i situationer hvor der var mangel
på el. Betalingen for at stille kapacitet til rådighed har været det såkaldte
grundbeløb, som for Vrå Varmeværk har udgjort et årligt beløb på ca. 4,5
millioner kr.
Ifølge varmeforsyningsloven skal såvel budget som regnskab ende i nul hvilket
betyder at grundbeløbet på de 4,5 millioner kr. har været indregnet i
varmeprisen til forbrugerne, grundbeløbet har således været den afgørende
årsag til at varmeprisen siden 2015 har kunnet holdes på et niveau som har
været langt under produktionsprisen.
Før vi fik udbetalt grundbeløbet var prisen på 550,00 kr. pr. MWh hvilket
dækkede den faktiske produktionspris. Som nævnt er grundbeløbet nu ophørt
og vi er selvsagt igen nødsaget til at opkræve en varmepris som dækker
produktionsomkostningerne, hvilket i år er budgetteret til 515,00 kr. pr. MWh. En
pris som dog er næsten 6,5 % lavere end prisen for 5 år siden. Vi bør vel glæde
os over, at grundbeløbet, i perioden har medført en besparelse for et
standardhus på 130 m2 på et samlet beløb på over 20.000 kr.
Som meddelt på sidste års generalforsamling blev vi af Energiklagenævnet
pålagt at ophøre med at aftage overskudsvarme fra GrønGas. Den væsentligste
årsag til påbudet var at Hjørring Kommune i forbindelse med godkendelsen
havde begået nogle fejl som gjorde at der skulle foretages en fornyet
projektgodkendelse. Vi fik hurtigt udarbejdet en ny projektansøgning som blev
godkendt af Hjørring Kommune i december måned, og vi genoptog
efterfølgende aftag af varme fra GrønGas.
HMN gasnet ville heller ikke denne gang acceptere Hjørring Kommunes
godkendelse, og indgav igen en klage til Energiklagenævnet. Denne gang
skulle der ikke gå lang tid før der blev truffet en afgørelse. Allerede den 11.
marts blev der truffet en såkaldt formandsafgørelse i Energiklagenævnet, og
igen blev Hjørring Kommunes godkendelse underkendt og hjemvist til en ny
behandling. Denne gang var begrundelsen, lige som sidst, at der ikke var brugt
Energistyrelsens nyeste beregningsforudsætninger, men det er altså ikke nemt
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at være opdateret når der i løbet af en måned kommer tre nye
beregningsforudsætninger. Men Hjørring Kommune må påtage sig en væsentlig
del af skylden for afslaget idet man ikke havde fremsendt projektet til en rigtig
adresse hos HMN gasnet. Endvidere havde man ikke overholdt høringsfristen
på 4 uger, det er ikke ordentlig sagsbehandling.
Vi må på grund af afgørelsen, lige som sidst stoppe aftaget af varme fra
GrønGas, og i stedet hurtigst muligt få fremsendt en ny projektansøgning til
Hjørring Kommune. Det er heldigvis ikke forbrugerne ved Vrå Varmeværk der
skal betale advokatomkostningerne i forbindelse med klagebehandlingen.
Vi håber naturligvis at vi snart kan få en blivende afgørelse som resulterer i et
fortsat aftag af varme fra GrønGas idet varmen derfra er billigere end hvis vi
selv skal producere den på gaskedlerne.
Som tidligere nævnt, har politikkerne vedtaget at fremtidens varmeforsyning
skal bindes mere op på el, eksempelvis i form af eldrevne varmepumper som jo
er en kendt teknologi, men dog først og fremmest til individuel opvarmning af
parcelhuse og sommerhuse. Indtil nu har det ikke været økonomi i at etablere
store kollektive varmepumper idet prisen for el har været for høj. Energiforliget
lægger imidlertid op til at afgiften for el til opvarmning i løbet af de kommende år
reduceres. Elafgiften vil pr. 1. januar 2021 være nedsat til 15,5 øre pr. kW. Og
PSO-afgiften vil gradvist blive udfaset og helt bortfalde pr. 1. januar 2022.
Der er for nuværende installeret kollektive varmepumper med en samlet
kapacitet på 120 MWh, hvilket kun svarer til produktionen på 4 varmeværker af
Vrå Varmeværks størrelse, men mange værker er i gang med at undersøge
muligheden for, om en varmepumpe kan være en rentabel løsning.
Bestyrelsen i Vrå Varmeværk har allerede fået lavet de første beregninger med
henblik på at etablere en varmepumpe, men vi skal være helt sikre på de
økonomiske forudsætninger i et sådant projekt idet investeringen kan løbe op i
ca. 30 millioner kr.
Forudsætningerne for etablering af en varmepumpe er også bundet op på vores
aftale med GrønGas Vrå, idet vi jo har indgået en tiårig aftale om aftag af varme
herfra.
Vi kan ikke uden videre droppe denne aftale, men vi fik heldigvis indføjet en
paragraf i aftalen om at såfremt der sker lovgivningsmæssige ændringer som
muliggør at Vrå Varmeværk kan etablere anlæg som kan producere varmen
billigere end prisen vi betaler hos GrønGas, kan aftalen opsiges. Alternativt har
GrønGas mulighed for at levere varmen til samme pris som den kan produceres
til på et evt. varmepumpeanlæg.
Tilsyneladende vil der være en besparelse ved en varmepumpe og vi mener
derfor at vi står i en gunstig forhandlingsposition over for GrønGas, så en
løsning hvor vi kan få en lavere pris hos GrønGas vil nok være at foretrække
frem for at vi går ud og investerer ca. 30 millioner kr. i en teknik som kan
forventes at blive væsentlig mere udviklet i de kommende år, og sandsynligvis
også blive billigere.
Bestyrelsens fokus vil i den nærmeste fremtid først og fremmest være rettet
mod igen at få godkendt projektet om genoptag af varme fra GrønGas, samtidig
skal der arbejdes videre med forslaget om etablering af en varmepumpe.
Der er jo også nært forestående anlægsarbejder med etablering af forsyning til
de nye grundudstykninger ved Galgebakkevej og Gartnervænget. Endvidere
skal der laves forsyning til den ny skole. Det vil være relevant at spørge om ikke
tilslutning af en ny og stor skole og nye grunde vil gøre det billigere at drive
varmeværket, hertil må vi desværre nok erkende at det gør det ikke. Vi må jo
nok forvente at der kan blive afmeldt mindst lige så mange m2 gamle bygninger
som der bliver tilsluttet nye. Med hensyn til grundudstykninger kan der gå flere
år før grundene bliver solgt og hermed bidrager til anlægsinvesteringen.
Der er ikke tvivl om at der i 2019 vil ske rigtig meget og såvel bestyrelse som
medarbejder vil få rigeligt at se til.
Jeg vil afslutte beretningen med en tak til medarbejderne på varmeværket,
vores revisor og øvrige samarbejdspartnere, og ikke mindst til mine
bestyrelseskolleger. Tak for samarbejdet og indsatsen i det forgangne år
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Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til
beretningen:
Frede Nielsen ville gerne vide om et evt. afslag på den nye projektansøgning
om levering af varme fra Grøn Gas a/s ville være endeligt. Hertil svarede
formanden, at det ikke var til at vide, men han var optimistisk eftersom
afslagene var givet pga. procedurefejl.
Casper Djernæs forhørte sig om VV har kapacitet nok til at kunne levere til de
mange nye byggerier i byen. Driftsleder Finn Pedersen mente ikke det var
2
noget problem. De nye tilslutninger bruger generelt mindre varme pr. m
2
samtidigt med, at mange af de nuværende m nedlægges.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
AD3:
Revisor Dorthe Mikkelsen fra Beierholm gennemgik årsrapporten / regnskabet
for andet halvår 2018. Nettoomsætning på 8.543.271 kr. giver et resultat på 0
som lovgivningen kræver. Drifts og administrations og omkostningerne er som
forventet. Til dækning af udgifterne i forbindelse med udbygning og renovering
af ledningsnettet er der optaget nye lån på ca. 10 mill. kr.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til
regnskabet. Det var der ikke, hvorefter regnskabet enstemmigt blev vedtaget.
Dorthe gennemgik herefter resultatbudgettet for indeværende varmeår 2019.
Hun nævnte at der budgetteres med:
- en afregningspris på 515 kr. pr. MWh
- et salg af varme m.v. på i alt på 16.338 t.kr.
- et el-produktionstilskud på 640 t.kr.
- udgifter på -16.303 t.kr.
- finansielle omkostninger på - 700 t.kr.
- at der overføres 25 t.kr. fra varmeåret 2018
- at årets resultat forventes at blive 0 som lovgivningen kræver
Svend Christensen spurte ind til udviklingen af gasprisen og om den følger
olieprisen. Formanden svarede at den ikke følger olieprisen og at det er svært
at spå om fremtiden, specielt gasprisen. Ved årets begyndelse blev der
3
budgetterede med en gaspris på 2,35 kr. pr. m hvor den i dag ligger på 1,25 kr.
3
pr. m . Hvis den aktuelle pris holder vil det give en besparelse i forhold til
budgettet på ca. 2,3 mill. kr.. Den aktuelle gaspris er så fornuftig, at den ville
kunne konkurrerer med varmeproduktion på en elvarmepumpe.
Budgettet blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.
AD4:
Formanden orienterede om hvorfor forslaget om vedtægtsændring er fremsat af
bestyrelsen. Vi har været i tvivl om vores vedtægter opfylder gældende regler
for hvordan en andelshaver udtræder af et varmeværk. Dansk Fjernvarme
Forening har vurderet vedtægterne og mener der er behov for en præcisering af
betingelserne.
Derfor foreslår bestyrelsen, at der tilføjes et nyt afsnit til §5 (afsnit 5.5) der lyder
som flg. :
En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes
andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger,
der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets
anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag
af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede
bidragspligtige BBB-areal, i regnskabsåret inden opsigelsen.
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Frede Nielsen mente, at der med det foreslået kunne der være fare for, at en
andelshaver der ville ændre opvarmningsform kunne komme til at hænge på en
uforholdsvis stor ekstra gæld. Formanden mente ikke, at det ville komme på
tale da der altid / sandsynligvis ville være nye andelshavere / tilslutninger der
overtager den pågældende gæld.
Herefter blev forslaget om vedtægtsændring enstemmigt vedtaget. Men de
træder først i kraft efter en vedtagels på en ekstraordinær generalforsamling.
AD5:
På valg til bestyrelsen var Ivan Larsen og Finn Henriksen. Ivan Larsen oplyste
at han ikke søger genvalg hvorimod Finn Henriksen oplyste, at han gerne søger
genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Casper Djernæs og Finn Henriksen
foreslået hvorefter de blev valgt til bestyrelsen for en to årig periode.
Frede Nielsen blev valgt til første bestyrelsessuppleant og Martin Andersen til
anden bestyrelsessuppleant begge for en et årig periode
AD6:
Beierholm Revision Hjørring er på valg som statsautoriseret revisor. Gunnar
Hansen er på valg som intern revisor og Henning Jensen som suppleant.
Formanden foreslog Beierholm Revision Hjørring som statsautoriseret revisorer.
Forsamlingen var enig heri og valgte Beierholm.
Gunnar Hansen blev valgt som lokalrevisor for et år og Henning Jensen blev
valgt som revisorsuppleant ligeledes for et år.
AD7:
Under punktet forhørte Svend Christensen sig om, der var mulighed for at få råd
og vejledning mht. varmebesparelser. Formanden svarede at der gennem
værkets hjemmeside er udmærket links til råd om varmebesparelses. I øvrigt er
man altid velkommen til, at henvende sig på værket for at få råd.
Herefter overrakte næstformand Niels Henrik Nielsen en bukket til den
afgående formand Ivan Larsen og takkede ham for et fantastisk solidt og godt
stykke arbejde som formand i mere end 30 år. I forbindelse hermed oplyste
Niels Henrik at der senere vil blive afholdt en reception på værket i anledning af
Ivans afgang og værkets 60 års jubilæum.
Formanden afsluttede generalforsamlingen ved at takke dirigenten og
forsamlingen for god ro og orden.

Referent: Finn Henriksen

Dirigent: Niels Henrik Nielsen
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