Ordinær generalforsamling, Torsdag den 23. september 2010
på Vrå varmeværk
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 8 forbrugere op til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen.
Formanden bød velkommen.
AD1:
Formanden foreslog Karl Damm som blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var annonceret i Vrå
avis den 8. september og dermed lovlig i henhold til vedtægterne.
Dagsordenen blev oplæst.
AD2:
I beretningen sagde formanden.
Ved sidste års generalforsamling var vi ved at afslutte byggeriet af
vores nye kontorbygning og etablering af ny parkeringsplads. Der er
nu gået et år, og vi kan konstatere, at de nye faciliteter fungerer rigtigt
godt samtidig med at resultatet er blevet rigtig flot.
Vi fik i årets løb den gode meddelelse, at det var lykkedes at finde
investorer, som ville genetablere slagteriet Danish Meat Company.
Det blev jo som bekendt en kortvarig fornøjelse, idet der kun gik ca.
10 uger inden man gav op og indgav konkursbegæring. Vi måtte også
denne gang konstatere, at vi ville lide et økonomisk tab ved lukningen.
Vi har ikke som forsyningsselskab særlige muligheder for at sikre os
mod sådanne tab, idet vi ikke kan stille krav om sikkerhed for betaling.
Vi havde selvfølgelig også interesse i at slagteriet blev genetableret,
idet de var en rigtig god forbruger, som var en stor gevinst for vores
drift og hermed naturligvis også for vores øvrige forbrugere. Det er
desværre nok lidt svært nu, at få øje på positive fremtidsudsigter for
slagteriet.
I det forgangne år har der været en del reparationer på ledningsnettet.
Den mest omfattende opgave har været udskiftning af et stykke
hovedledning i Østergade og Sdr. Vråvej.
Det er endvidere udskiftet en del stikledninger, som nu bliver
fremstillet i fleksibelt materiale, hvor der tidligere blev brugt stålrør. De
stikledninger som nedlægges i dag bliver udført i foringsrør under
gulvene. Der er således mulighed for en fremtidig udskiftning uden, at
gulvene skal opbrydes. Der har i årets løb været en del lækager i
forbrugernes interne installationer, som oftest i gulvvarme udført i
stålrør, som er blevet tæret af rust.
Vi har i perioden tilsluttet 4 nye forbrugere, men vi har også mistet en
enkelt. Et hus i Mejerigade er blevet nedrevet i forbindelse med
Brugsens ombygning.
Varmesalget for året har været på 23.203 MWh, hvilket kun har været
større i regnskabsåret 2007/08, hvor der blev solgt 24.850 MWh, men
her aftog slagteriet alene de 4.050 MWh. Der er aldrig tidligere været
produceret så meget varme i perioden fra 1. januar til 1. maj som der
er produceret i indeværende år.

Dagsfrost hver eneste dag i tre måneder i træk har gjort, at
Varmeværket virkelig er blevet prøvet af i denne vinter. Der har i
perioden været 3.166 graddage, hvor der sidste periode kun var 2.743
graddage. En stigning på ca. 15 % hvilket også har resulteret i at
langt de fleste forbrugere har fået en ekstraregning.
Selvom der har været stigende naturgasafgifter, er det lykkedes at
holde den samme varmepris for 3. år i træk. I budgettet for 2010/11 er
prisen også uændret. At vi har kunne holde prisen uændret skyldes
bl.a. at vi har købt naturgas på fastprisaftale på et gunstigt tidspunkt.
Vi har således en prisaftale, som løber frem til 1. oktober 2011.
På generalforsamlingen i 2008 orienterede vi om, at vi af Hjørring
Kommune var blevet opfordret til at undersøge mulighederne for at
modtage affaldsvarme fra AVV i Hjørring. Hvor er vi så nu efter 2 års
forløb! Tilsyneladende samme sted som for 2 år siden.
Vi havde midt på sommeren forhåbning om, at en afklaring var
umiddelbart forestående. Idet vi i forbindelse med et møde hos AVV
fik meddelelse om at man sandsynligvis ville bygge en ny 10 tons ovn,
hvilket svarer til den nuværende kapacitet, den eksisterende 7 tons
ovn skulle bruges som reservelast samt til afbrænding ag
biobrændsel.
Det så således ud til, at vi kunne se til ende af den usikkerhed som vi
igennem de seneste år har befundet os i. Jeg vil godt i den forbindelse
hermed gøre opmærksom på, at vi helt tilbage i den gamle LøkkenVrå Kommune forespurgte om mulighed for kommunegaranti i
forbindelse med opførelse af et nyt kraftvarmeværk. Denne
forespørgsel fulgte med over i det nuværende Hjørring Kommune,
hvorfra vi som svar blev opfordret til at undersøge mulighederne for at
aftage affaldsvarme fra AVV.
Beregninger viste, at affaldsvarme ville være et attraktivt alternativ,
såvel til eksisterende anlæg, men også til et nyt kraftvarmeværk,
samtidig med at det ville være den mest miljørigtige løsning.
Bestyrelsen besluttede på denne baggrund, at der skulle arbejdes for
en fremtidig forsyning fra AVV.
Vi har siden oplevet, at AVV har været igennem en langstrakt
sagsbehandling i Energistyrelsen, og da der endelig i juli måned forelå
en afklaring, således AVV kunne påbegynde projektering af en ny
ovnlinie – ja så må vi konstatere, at man lokalt udskyder planerne med
begrundelse om uoverensstemmelse om prognoser for den fremtidige
affaldsmængde. Vi mener med god grund, at kunne stille det
spørgsmål, hvorfor pokker har I ikke fundet ud af det for længe siden.
Det har ikke været nogen hemmelighed, at Hjørring Varmeforsyning
hele tiden har anfægtet affaldsprognoserne. Her kan bla. henvises til
en stor opsat artikel i Nordjyske den 22. december 2009.
Efter de oplysninger, som er fremkommet efter bestyrelsesmødet hos
AVV, den 14. september, hvor der også deltog borgmestre, tekniske
udvalgsformænd og tekniske direktører fra henholdsvis Hjørring og
Brønderslev kommuner, må vi gøre opmærksom på, at vi ikke finder
det rimeligt. At der skal gå så lang tid, før der kan træffes en
beslutning. Vi må også gøre opmærksom på, at det ikke vil være
realistisk, at Vrå Varmeværk kun kan få en del af forsyningen fra AVV,
idet transmissionsledningen i så fald vil blive alt for dyr.
Vi kan dog berolige vores forbrugere ved at gøre opmærksom på, at
Vrå Varmeværk til trods for at det teknisk og ydelsesmæssigt set ikke
er tidssvarende, så forventer vi ikke de store problemer de kommende
2 til 3 år. Vi kan oplyse, at selvom allerede nu kunne aftage varme fra
AVV, ville det ikke medføre en lavere varmepris hos forbrugerne i Vrå.
Men vi formoder, at gasprisen vil stige i årene fremover og vores
favorable elpris for så vidt angår spidslast vil ganske givet ikke blive
fornyet, når den udløber om få år. Så vi håber på en afklaring, således
vi også i fremtiden kan have en god varmeforsyning fra Vrå
Varmeværk.

Jeg vil afslutte beretningen med, at takke vores medarbejdere for
indsatsen i det forgangne år, og for den måde, som de har taget
byggerodet på. Tak til bestyrelse og vores revisorer for et godt
samarbejde.
Med disse ord vil jeg overlade beretningen til debat.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller
kommentarer til beretningen:
Niels Henrik Nielsen spurte om hvordan varmeprisen vil udvikle sig
hvis vi får affaldsvarme fra AVV og om der var en tidsfrist for hvornår
beslutningen skulle tages.
Formanden svarede at det er meget svært at forudsige. Energiafgiften
på affaldsvarme er steget fra 50 til 70 kr. pr. Mwh. siden de første
beregninger. Ligesom vi ikke kan forudse hvad politikerne vil gøre,
kan vi ikke forudse hvordan gasprisen vil udvikle sig. Men det er
bestyrelsens holdning at AVV affaldsvarme er den mest miljøvenlige
og prismæssigt mest stabile løsning i forhold til gas da den følger den
almindelige prisudvikling.
Mht. om der var en tidsfrist for hvornår der skal tages en beslutning,
svarede formanden at der bør falde en afgørelse inden for et par år da
vores nuværende fordelagtige prisaftale på salg af el udløber 2014.
Men heldigvis har vi løst emissionsproblemet der oprindeligt var
bevæggrunden for at ansøge om et nyt værk. Desuden er
virkningsgraden på vores gamle turbine meget lav i forhold til de nye
turbiner eller motorer.
Palle Lind advarede mod at vælge en anden løsning udover affaldsvarme hvis ikke den var veldokumenteret overfor forbrugerne.
Ivan svarede at det vil man selvfølgelig gøre, men at vi skal have hele
vores varmeforbrug fra AVV hvis en forsyningsledning skal være
rentabel. Det er helt sikkert at vi kun skal have en løsning evt. kunne
en ny turbine i de eksisterende bygninger være en økonomisk
fordelagtig løsning.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
AD3:
Revisor Ole Ejsing fra BDO gennemgik årsrapporten / regnskabet for
varmeåret 2009/2010.
Han nævnte blandt andet at.:
Der var en blank revisionspåtegning
- Nettoomsætningen var på ca. 22,3 mil. kr.
- Årets resultat viser et underskud på -201.739,- kr.
Men da der fra 2008/2009 blev overført ca. 229.665,- kr. til varmeåret
2009/2010 bliver der et plus 27.927,- kr. som kan overføres til
indeværende varmeår.
Han kunne desuden oplyse at der var.:
- En øget omsætning som kunne henføres til sidste års kolde vinter.
- En lavere gaspris end sidste år.
- Øget udgifter til reparation af turbinen.
- En stabil drift af værket.
Årsberetningen blev sat til debat.
Hans Christensen forhørte sig om hvad Danish Meat Company
skylder efter konkursen. Ole Ejsing svarede at det drejer sig om ca.
60.0000,- kr. som er afskrevet

Ligeledes forhørte han sig om det var vedligeholdelsesudgifterne der
nødvendiggjorde en udskiftning af turbinen. Formanden svarede at
det ikke var vedligeholdelsesudgifterne på ca. 600.000,- kr. årligt, men
det var turbinens dårlige virkningsgrad der var årsagen.
Palle Lind spurte om hvor meget en Mwh. fra AVV ville koste.
Formanden svarede at, med de forudsætninger der er nu viser
beregningerne at prisen bliver det samme som nu 500,- kr.
Gevinsten er miljømæssig.
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
Herefter gennemgik værkets bogholder Vibeke Sørensen
resultatbudgettet for indeværende varmeår 2010/2011.
Hun nævnte at.:
- Man forventer at sælge varme som på et normalt år til en pris
på 500,- kr. pr. Mwh.
- Man får et lidt større arealbidrag pga. bl.a. Brugens udvidelse.
- Der budgetteres med et næsten uændret elsalg.
- Der forventes et uændret omkostningsniveau.
- Der kalkuleres med en omsætning på ca. 21 millioner og et
resultat på ca. 281.000,- kr.
- Man forventer et mindre el-salg, som på en normal vinter og
med et planlagt driftsstop på ca. 3 uger.
Budgettet blev taget til efterretning.
AD4:
Der var ingen Indkomne forslag.
AD5:
På valg til bestyrelsen var Keld Andersen og Karl Damm
Begge blev genvalgt for en 2 årig periode.
Som bestyrelsessuppleanter for en 1 årig periode blev Niels Henrik
Nielsen valgt som 1 suppleant og Hans Christensen valgt som 2
suppleant.
AD6:
BDO Scan Revision blev genvalgt som statsautoriseret revisorer og
Palle Lind Jensen genvalgt som lokalrevisor begge for et år.
Frede Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant ligeledes for et år.
AD7:
Der var intet til punktet hvorefter dirigenten og formanden afsluttede
generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Referent: Finn Henriksen
Dirigent:
________________________________
Karl Damm

