Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012
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 80 forbrugere op til generalforsamlingen inkl.
bestyrelsen.
Formanden bød velkommen.
AD1:
Formanden foreslog advokat Claus Bo Jacobsen som blev valgt uden
modkandidat.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var annonceret i Vrå
avis den 12. september og dermed lovlig i henhold til vedtægterne.
Dagsordenen blev oplæst.
AD2:
I beretningen sagde formanden.
Det er naturligvis altid en større glæde, at aflægge beretning for en
periode hvor der har været et gunstigt forløb og uden de store
problemer. Vi er jo alle godt klar over at alt ikke kun kan være
medgang, der har altid været perioder hvor tingene ikke lige er
forløbet som vi kunne ønske. Vi har oplevet defekt på turbinen, der
har været problematiske lækager på ledningsnettet, gas og elpriser er
langt fra hele tiden forløbet som vi har ønsket.
Situationer som de her nævnte er ikke u forventede, vi ved at sådanne
hændelser vil indtræffe, vi ved bare ikke hvornår.
Som bekendt måtte vi først på året konstatere, at vores bogholder,
over en flerårig periode havde begået et omfattende bedrageri over
for varmeværket. Vi bliver igennem medierne, næsten dagligt, gjort
opmærksom på at noget sådant sker, men på trods af dette, så tror
jeg næsten altid det kommer som et ”lyn fra en klar himmel”. Det
gjorde det også i vores tilfælde, vi havde da ikke fantasi til at forestille
os, at en betroet medarbejder som vi altid havde haft indtryk af, var
meget kompetent og respekteret, kunne finde på noget sådant, men
fakta var jo, at det kunne hun.
Det var ubehageligt at høre pågældende medarbejder erkende, at hun
igennem flere år havde svindlet og bedraget os for et anseligt beløb,
men det var så til gengæld ikke særligt ubehageligt efterfølgende at
bede vedkommende aflevere nøgler m.v. og herefter forlade
varmeværket.
Der forstod nu et omfattende udredningsarbejde for at finde ud af hvor
omfattende bedrageriet havde været. Det stod ret hurtigt klart at det
var foregået over flere år og det ville blive en tidskrævende opgave at
gennemgå alle bilag. Vi mødte heldigvis stor forståelse og der blev
ydet en kæmpe indsats fra revisorer og medarbejdere i vores
pengeinstitut således at alle svigagtige transaktioner efterhånden blev
afdækket og vi kunne konstatere at det samlede omfang af
bedrageriet udgjorde et beløb på godt 4,8 mill. kr.
Vi skulle naturligvis samtidig have de daglige bogholderiopgaver
udført, heldigvis blev vi hurtigt tilbudt hjælp fra bogholderen ved Sindal
Varmeværk, som har været os en uvurderlig støtte, og vi skylder
hende en stor tak for den enorme indsats hun har ydet. Denne hjælp
ville selvfølgelig kun være midlertidig og vi skulle hurtigst muligt have

ansat en ny bogholder. Vi modtog en del uopfordrede ansøgninger
hvoraf flere var særdeles kvalificerede. Efter en del samtaler valgte vi
at ansætte Elin Karlsen, og hun har efterfølgende, og med stor hjælp
fra Helene fra Sindal Varmeværk, forsøgt at rydde op i rodet efter
vores tidligere bogholder. Vi tror at der efterhånden er ved at være
overblik over tingene, og der også er indført nye rutiner således vi nu
har et mere gennemskueligt system.
Vi har foranlediget, at driftslederen kan gå ind på varmeværkets kondi,
hvilket ikke var bestyrelsen bekendt at han ikke kunne. Driftslederen
kan nu se de foretagne økonomiske transaktioner, således der er
taget forholdsregler som skal sikre at det er blevet vanskeligere at
dække over handlinger som dem vi har været udsat for.
Det er vel de fleste bekendt, at bedragerisagen er endt med at vi har
indgået forlig med BDO Scanrevision således at vi har fået en
erstatning på 5.150.000,- kr. hvilket også vil fremgå af regnskabet som
bliver fremlagt under et senere punkt på dagsordnen.
BDO Scanrevision har som en del af forliget overtaget samtlige
fordringer mod vores tidligere bogholder, og i forbindelse med
retssagen mod bogholderen har vi ikke yderligere kommentarer
udover det som allerede er blevet refereret i medierne.
Vi vil også godt i samme forbindelse nævne, at bestyrelsen er af den
opfattelse, at det er bedst for alle parter, at samarbejdet med BDO
Scanrevision må ophøre. Og når vi senere kommer til valg af
statsautoriseret revisor vil bestyrelsen foreslå et andet
revisionsselskab.
Som det vil fremgå i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet, er
der afskrevet et større beløb på manglende indbetaling fra forbrugere.
Vores tidligere bogholder har fortiet disse restancer over for
bestyrelsen, selvom der altid har været en aftalt procedure om at der
på hvert bestyrelsesmøde skulle orienteres om eventuelle problemer
med betaling fra forbrugere således der hurtigst muligt kunne tages
initiativer til inddrivelse af restancerne.
Vi er gentagne gange blevet orienteret om at der kun var få
problemer, og der i disse tilfælde var lavet aftaler med de pågældende
forbrugere. Det viser sig nu at vores tidligere bogholder tegnede et
helt forkert billede, og fortiede, at der rent faktisk var store problemer
med at inddrive disse restancer fra forbrugerne.
Vi kan med god ret bebrejde vores tidligere bogholder, men vel også
vi andre, for ikke i tilstrækkelig grad at have stillet spørgsmål
angående restancer. Objektivt set så er skurkene angående restancer
vel forbrugerne som ikke har betalt for deres forbrug, men overladt til
naboerne at betale herfor. Det skal være helt klart, at bestyrelsen
finder det særdeles utilfredsstillende at noget sådant har kunnet finde
sted.
Vi har naturligvis iværksat procedure som skal imødegå at der
fremover bliver sådanne restancer. Bestyrelsen har besluttet, at der i
forbindelse med àconto indbetalinger skal ske en hurtig opfølgning på
at disse indbetalinger finder sted, og i tilfælde hvor dette ikke sker vil
der hurtigst muligt blive iværksat sanktioner for at inddrive
restancerne, herunder eventuelt lukning for varmeleverancen.
Som tidligere nævnt finder vi det under al kritik at vi skal afskrive et
større på beløb på restancer og vi vil naturligvis fortsat forsøge at
inddrive disse beløb, men ved at afskrive dem nu har vi valgt den
mest negative udgang.
Det har heldigvis ikke kun været negative oplevelser som har præget
det forgangne varmeår. Vi havde en usædvanlig mild vinter hvor der
kun var få perioder med rigtigt vintervejr. Vores varmeforbrug har
været det laveste i mange år, ca. 2500 Mwh under det som vi havde
budgetteret med og opkrævet àconto.
Vi besluttede sidste år, at indkøb af naturgas skulle foregå på det
såkaldte spotmarked, hvilket vil sige indkøb fra dag til dag.
Begrundelsen for dette valg var at de tilbudte fastprisaftaler ikke var
særligt gunstige. Man kan naturligvis ikke bruge en gaspris fra

spotmarkedet i et budget, men må bruge en pris som er baseret på en
fastprisaftale. Det var et klogt og heldigt valg der blev truffet,
gasprisen på spotmarkedet har i næsten hele perioden været
væsentlig lavere end den budgetterede pris, og vi har således haft en
betydelig mindre udgift til gaskøb.
Den lavere gasudgift resulterede i at afregningsprisen pr. Mwh varme
blev fastsat til kr. 500,- og ikke som opkrævet kr. 600,-. Forbrugerne
er derfor i forbindelse med årsopgørelsen blevet godtgjort ca. 2 mill.
kr. Udover dette beløb er der også godtgjort for det lavere forbrug.
Den tekniske del af driften i det forløbne år, er gået uden de store
problemer. Gasturbinen som jo efterhånden er ved at være en ældre
sag og også har kørt rigtig mange timer har fungeret stort set
tilfredsstillende, dog har der været et enkelt driftsstop som var
forårsaget af en skade på et tandhjul i gearkassen.
Som nævnt ved tidligere års generalforsamling har vi haft en del
problemer med katalysatoren som vi fik installeret med det formål at
rense røggassen således vi kunne overholde de skærpede miljøkrav.
Det har aldrig været et problem at overholde miljøkravene, vi ligger
pænt under grænseværdierne. Problemet har bestået i at få
katalysatoren til at modstå de meget høje temperaturer som den
udsættes for. Det ser ud til at leverandøren nu har fundet en
acceptabel løsning på problemet.
En stor del af den varme der produceres går tabt i rørsystemet ud til
forbrugerne, det gælder naturligvis om at dette tab er så lavt som
muligt. For at begrænse tabet i rørsystemet har vi i årets løb fået
installeret et temperaturreguleringssystem som regulerer
fremløbstemperaturen ud fra signaler fra en vejrstation. Ideen med
systemet er at fremløbstemperaturen aldrig er højere end absolut
nødvendig og vi således begrænser varmetabet i rørsystemet.
Det er efterhånden en del år siden der har været fortaget planlagte
renoveringer af rørsystemet, dette har heller ikke været tilfældet i det
forløbne år. Der er dog løbende foretaget diverse udskiftninger af
såvel hoved som stikledninger, og der er heller ikke i indeværende år
budgetteret med ekstraordinære renoveringer.
Fremtidige opgaver i Vrå Varmeværk bliver selvsagt en udvidet
rapportering omkring værkets økonomiske forhold.
På det det drifts og forsyningsmæssige område skal der indenfor de
næste år træffes nogle vigtige beslutninger, beslutninger som
bestyrelsen mener forbrugerne i videst mulig omfang skal inddrages i,
det kan være i form af orienteringsmøder, eller orientering på
varmeværkets hjemmeside.
Der er ved flere lejligheder blevet omtalt at der er arbejdes på
etablering af et større biogasanlæg ude ved rundkørslen på
hovedvejen mellem Hjørring og Brønderslev. En afgørende
forudsætning for at anlægget bliver etableret er at man får del i
tilskudspuljen som fra statens side er afsat til opførelse af
biogasanlæg.
Bygherren er meget optimistisk og har allerede investeret i de
nødvendige projekteringsopgaver samt myndighedsansøgninger.
Vi skal gøre det helt klart, at såfremt man får den ansøgte tildeling fra
tilskudspuljen, så bliver biogasanlægget etableret, og et eventuelt
samarbejde med Vrå Varmeværk vil ikke have nogen afgørende
betydning. Det har aldrig været på tale at varmeværket skal aftage
biogas fra anlægget. Det har heller aldrig været på tale at Vrå
Varmeværk skal være økonomisk engageret i biogasanlægget.
Et eventuelt samarbejde vil bestå i aftag af affaldsvarme som
frembringes i forbindelse med udvinding af biogas. Bestyrelsen har
vurderet, at kan der skaffes affaldsvarme på vilkår som kommer
forbrugerne til gode, så mener vi ikke at vi skal afvise at deltage i
forhandlinger herom.
Af andre fremtidige muligheder kan være at den efterhånden godt
brugte turbine udskiftes med flere mindre turbiner som kan sættes i

drift alt efter behov, og som tilsyneladende kan installeres uden de
helt store bygningsmæssige ændringer.
En mulighed kan jo også være at der etableres solfangeranlæg, som
vi ser det ske på mange andre varmeværker. Det må dog nok
erkendes at vores nuværende placering ikke er den mest optimale,
idet der kræves et stort areal til opstilling af solfangere, men rent
teknisk vil det ikke være umuligt at etablere en transmissionsledning til
et solfangeranlæg som er placeret uden for byen, det vil medføre
ekstra udgifter, men sandsynligvis alligevel være en god investering.
Vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at solvarme kun være et
supplement til den samlede varmeforsyning.
Som nævnt, så skal der indenfor de kommende par år træffes nogle
vigtige beslutninger i Vrå Varmeværk. Beslutninger som i mange år
fremover vil påvirke varmeprisen for forbrugerne ved Vrå Varmeværk,
men jeg føler mig ret fortrøstningsfuld med hensyn til at de rigtige
beslutninger nok skal blive truffet.
Jeg vil afslutte beretningen med at rette en tak, dels til mine
bestyrelseskolleger, men også til medarbejderne for det gode
samarbejde vi har haft i en meget svær og ubehagelig periode.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller
kommentarer til beretningen:
Der var en del spørgsmål til hvordan og hvorfor bedrageriet kunne
finde sted, hvorefter formanden og advokat Jacobsen besvarede de
mange spørgsmål. Problemet med de voksende restancer blev
ligeledes debatteret.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
AD3:
Revisor Morten Kallehauge fra BDO gennemgik årsrapporten /
regnskabet for varmeåret 2011 / 2012.
Han nævnte blandt andet at.:
- Der var en blank revisionspåtegning
- Nettoomsætningen var på ca. 20,2 mil. kr.
- Årets resultat viser et underskud på -402.744,- kr.
Men da der fra 2010/2011 blev overført ca. 1.041.098,- kr. til
varmeåret 2011/2012 blev det til et plus på 638.354,- kr. som kan
overføres til indeværende varmeår.
Han henledte opmærksomheden på at der i regnskabet for i år
specielt var. Bedragerisagen som havde medført en øget
rentebetaling og større udgifter til advokat og ekstern hjælp. Men at
BDO ikke havde taget salær for revisionsarbejdet i forbindelse
hermed. Desuden havde henlæggelsen til tab på dårlige betalere på
ca. 600.000,- kr. været en større ekstraordinær post i regnskabet.
Årsberetningen blev sat til debat.
Frede Nielsen foreslog herunder at hele regnskabet blev lagt ud på
nettet inden generalforsamlingen. Bestyrelen lovede at det fremover
bliver gjort.
Årsrapporten blev herefter enstemmigt godkendt.
Herefter gennemgik formanden Ivan Larsen resultatbudgettet for
indeværende varmeår 2011/2012.
Han nævnte at.:
- Man forventer at sælge varme som på et normalt år til en pris
på 550,- kr. pr. Mwh.
- Gasprisen på spotmarkedet er noget uforudselig men at der
er anvendt et forsigtigt skøn.
- Der budgetteres med et næsten uændret elsalg.
- Der forventes et uændret omkostningsniveau.

-

Der kalkuleres med en omsætning på ca. 22 millioner og et
resultat på ca. 320.000,- kr. efter overførelse af overskuddet
fra varmeåret 2011 / 2012.

Budgettet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
AD4:
Fredes Nielsen Kærgårdsvej 5 havde indsendt et beslutningsforslag til
generalforsamlingen om, at samarbejdet med BDO-Scan Revision
ophører i forlængelse af underslæbssagen.
Generalforsamlingen valgte at behandle forslaget under punkt 6 på
dagsordenen.
AD5:
På valg til bestyrelsen var Kjeld Andersen og Karl Damm
Flg. blev foreslået: Keld Andersen, Karl Damm, Bjarne Pedersen,
Frede Nielsen og Niels Henrik Nielsen.
Som stemmetællere blev George Grûnewald, Jan Andersen og
Gunnar Hansen valgt.
Niels Henrik Nielsen og Keld Andersen blev valgt til bestyrelsen for en
2 årig periode.
Som første bestyrelsessuppleant blev Bjarne Pedersen valgt og som
anden suppleant blev Frede Nielsen valgt. Bestyrelsessuppleanterne
er valgt for en 1. årig periode
AD6:
Formanden foreslog Beierholm Revision Hjørring som statsautoriseret
revisorer. Forsamlingen var enig heri og Beierholm blev valgt.
Palle Lind ønskede ikke genvalg som lokalrevisor.
Gunnar Hansen blev valgt som lokalrevisor for et år.
Henning Jensen blev valgt som revisorsuppleant ligeledes for et år.
AD7:
Jan Andersen forhørte sig om hvad det er for nogle nye udfordringer
værket står over for. Formanden svarede at vores gode gaspris aftale
udløber ved udgangen af 2014. At vores turbine er ved at være
udtjent og at bestyrelsen derfor overvejer om vi skal have affaldsvarme fra det måske kommende biogas anlæg, solfangere eller
indsættelse af nye mindre men effektive turbiner på det eksisterende
værk eventuelt en kombination af flere af mulighederne.
Formanden afsluttede generalforsamlingen ved at takke dirigenten,
Karl Damm og BDO for det gode samarbejde.
Referent: Finn Henriksen
Dirigent:
________________________________
Claus Bo Jacobsen

