Ordinær generalforsamling, torsdag den 22. september 2016
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 8 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 annonceret i Vrå
avis den 7. september og dermed lovlig i henhold til vedtægterne.
Dagsordenen blev oplæst.
AD2:
I beretningen sagde formanden:
Sidste år havde Vrå Varmeværk en nettoomsætning på 18.720.000 kr.
og i året 2015/2016 en nettoomsætning på 15.294.000 kr. altså en
tilbagegang på 3.425.000 kr. eller ca. 18,3 %, bestyrelsen finder
resultatet meget tilfredsstillende.
En sådan indledning på en beretning er noget kontroversiel idet en
nettotilbagegang på 18,3 % i enhver privat virksomhed vil blive
betragtet som særdeles utilfredsstillende og bestyrelsen ville
sandsynligvis ikke engang overleve den resterende del af
beretningen.
Bestyrelsen for Vrå Varmeværk er imidlertid ikke bestyrelse for en
privat virksomhed, men bestyrelse for en forbrugerejet
forsyningsvirksomhed hvor resultatet ikke skal udledes af årets
nettoresultat, men i hvor billigt Vrå Varmeværk kan levere varme til
forbrugerne, og det er på denne baggrund at bestyrelsen finder årets
resultat meget tilfredsstillende. Årets resultat har, som de fleste nok
har bemærket, resulteret i at varmeforbruget er afregnet til 225,00 kr.
pr. MWh altså halvdelen af de 450,00 kr. som var indbetalt àconto.
Der er flere årsager til at resultatet afviger væsentligt fra det budget
som blev fremlagt på sidste års generalforsamling. En af årsagerne er,
at prisen på naturgas har været faldende igennem hele året. En
anden årsag er at vi besluttede at sælge de energibesparelser som vi
fik tildelt i forbindelse med etablering af solvarmeanlægget, dog kun
den del som var til overs efter at vi har hensat til eget forbrug til og
med 2017. Vi fik afsat energibesparelserne på et tidspunkt hvor
kursen var meget gunstig og indbragte et beløb på godt 1,3 mill. Kr.
Den sidste, men ikke mindst væsentlige årsag til årets resultat er, at vi
pr. 1. november 2015 ændrede driftsform således at den varme der
tidligere blev produceret på turbinen nu udelukkende bliver produceret
på kedlerne og elproduktionen er som følge heraf ophørt.
Det kan virke lidt underligt at den ændrede driftsform er en fordel.
Forklaringen er at vi for at stå til rådighed med elproduktion har fået et
grundbeløb på ca. 4,6 mill. Kr. Virkningsgraden på kedlerne er
væsentlig højere end på turbinen og vi har derfor haft en stor
besparelse på gas køb, og så er resultatet af den ændrede driftsform
kun gældende for en periode på 9 måneder, og den fulde effekt vil vi
først slå helt igennem i indeværende regnskabsår.

Der er naturligvis mange flere tal når regnskabet senere bliver
fremlagt.
Solvarmeanlægget har bidraget med varme i hele den forgangne
varmesæson, der er dog ikke helt leveret den mængde varme som vi
havde regnet med, nemlig ca. 6.200 MWh, den samlede produktion
blev på 5.747 MWh. Udbyttet på marken er nu, som ved tidligere
benyttelse afhængig af vejliget og der har jo ikke ligefrem været
rekord for solskinstimer. På trods af de meget lave gaspriser har
prisen pr. MWh varme fra solvarmeanlægget været over 100,00 kr.
billigere end den varme der er produceret på gaskedlerne, så
investeringen lever helt op til vores forventninger.
Efter en del år hvor der kun er udført nødvendige reparationer på
ledningsnettet blev der i det forgangne år virkelig sat gang i såvel
renovering som udvidelse af ledningsnettet. Det efterhånden udtjente
ledningsnet på Møllevej bliver udskiftet i forbindelse med
kloakrenoveringen, det har været en lidt træg proces hvor arbejdet
flere gange er blevet forsinket på grund af kloakarbejdet, sådan er det
mange gange med renoveringsopgaver, men vi forventer arbejdet
afsluttet inden for ganske få uger.
Foldbjergområdet har siden etableringen tilbage i firserne været
forsynet fra en kedelcentral som ikke har været forbundet med det
øvrige net. Kedlen er jo således efterhånden blevet af ældre dato og
virkningsgraden var ca. 20 % mindre en kedlerne på værket,
derudover var prisen på naturgas godt 1,00 kr. højere pr. m3 på grund
af diverse forskelle i afgifter. Ved at nedlukke kedlen ved Foldbjerg og
tilkoble området til det øvrige ledningsnet vil besparelsen på gaskøb
dække afskrivningerne på udgiften til den nye forsyningsledning. Som
en yderligere gevinst vil være, at vores solvarmeanlæg bliver udnyttet
bedre. Omkoblingen forløb på en måde således at de berørte
forbrugere overhovedet ikke mærkede noget, der har i hvert fald ikke
været nogen henvendelser om uregelmæssigheder.
Vi fik tidligere på året en forespørgsel om mulighed for at
virksomheder på Ndr. Ringvej kunne blive tilkoblet fjernvarmenettet.
Bestyrelsen diskuterede forespørgslen og besluttede at såfremt der
kunne tilsluttes tilstrækkelig areal således etablering af en
forsyningsledning blev rentabel ville vi lave en forsyning til området.
Der blev indgået aftale med firmaerne Arne Andersen og Ventisol om
tilslutning af ca. 3.000 m2 bygninger som tidligere var opvarmet med
oliefyr. Arealet blev vurderet som værende tilstrækkeligt for etablering
af en forsyningsledning. Arbejdet er lige afsluttet og er fremtidssikret
således øvrige virksomheder kan tilkobles, dog vil en væsentlig
forøgelse af forbruget i området kræve en større ledning fra
Nørrevang og til Varmeværket.
Som sidste projekt har været forsyning til de 6 nye byggegrunde på
Gartnervænget, dette arbejde er også afsluttet.
Det har naturligvis været noget af en udfordring at alle projekterne
næsten skulle udføres samtidig, men det har fungeret uden de store
problemer hvilket vi først og fremmest kan takke entreprenørerne og
Varmeværkets medarbejdere for.
Sideløbende med renovering og udvidelse af ledningsnettet har det
været den daglige drift som har været prioriteret. Udskiftning af målere
er udført i den udstrækning der har været tid til det, der er ikke fastlagt
et endeligt tidspunkt for hvornår alle målere skal være udskiftet.
Der er i det forløbne år tilsluttet 3 nye forbrugere, men der er også
frakoblet 2 ejendomme som enten er, eller skal nedrives. På
ledningsnettet er der udskiftet en del stikledninger, og der er fjernet en
del gamle betonkanaler i forbindelse med omlægning af kloakkerne i
byen.
Som nævnt tidligere bliver den største del af varmeproduktionen nu
fremstillet på gaskedlerne og det er derfor vigtigt at kedlerne har den
størst mulige virkningsgrad. For et par år siden fik vi optimeret den
store gaskedel og i år er den lille gaskedel også blevet opgraderet
således den nu udgør et perfekt match til solvarmeanlægget i
sommerperioden.

Som det var tilfældet i perioden 2014/2015 har perioden 2015/2016
også været en mild fyringssæson. Der har været 2750 graddage som
har resulteret i et varmesalg til forbrugerne på 20.903 MWh og der er
solgt 1023 MWh el. Den lave elproduktion skyldes omlægningen af
driften pr. 1. november 2015 hvor vi fra denne dato kun har stået til
rådighed for elmarkedet.
Til at administrere rådigheden for elmarkedet blev der indgået en
aftale med energihandelsselskabet NEAS om at vi årligt frem til
udgangen af 2018 vil få udbetalt et såkaldt grundbeløb på ca. 5,3 mill.
kr.
Solvarmeanlægget har som tidligere nævnt været i drift et helt år, men
også et helt regnskabsår og i regnskabsåret er der produceret 5.747
MWh varme hvilket svarer til 21 % af den samlede varmeproduktion.
Omregnet har det givet en besparelse på indkøb af 522.000 m3
naturgas, som selv med de meget lave gaspriser har udgjort et beløb
på ca. 2 mill. Kr.
Når vi ser tilbage på det forgangne år så vil man som forbruger
naturligvis se den store prisnedsættelse som det mest positive, og vi
er vel også for tiden et af de varmeværker i Nordjylland som har den
laveste varmepris, men vi skal heller ikke glemme de anlægsopgaver
der er udført i det forgangne år og som vil medvirke til at fremtidssikre
Vrå Varmeværk.
Ved en generalforsamling er det nærliggende at omtale opgaver og
forventninger til det kommende år. Først og fremmest regner vi med,
som det også fremgår af budgettet, at vi kan fastholde den
nuværende lave varmepris i indeværende år, og også for varmeåret
2017/2018 har vi forventning om lave priser, dog under forudsætning
af at der ikke kommer store prisstigninger på naturgas.
Ser vi længere frem end 2018 så må vi nok erkende at der tegner sig
et noget dystert biled, grundbeløbet på 5,3 mill. Kr. bortfalder, hvilket
omregnet betyder at varmeprisen pr. MWh vil stige med over 250,00
kr. samlet set mister ca. 200 kraftvarmeværker landet over 2,5
milliarder kr. om året fra 2019. Energistyrelsen skulle i foråret 2015
komme med et oplæg til hvordan kraftvarmeværkernes fremtid skal
sikres når grundbeløbet forsvinder. Det oplæg er ikke kommet endnu,
i bedste fald kan vi inden årets udgang forvente nye rammevilkår for
kraftvarmeværkernes fremtid.
Vi må selvfølgelig selv handle på de muligheder der foreligger og her
er Vrå Varmeværk måske bedre stillet en andre varmeværker.
GrønGas Vrå blev jo som bekendt sat i drift for nogle måneder siden
og vi har som nævnt ved tidligere generalforsamlinger helt tilbage fra
2012 været i dialog med GrønGas Vrå.
Vi er nu nået til et tidspunkt hvor vi skal træffe beslutning om et
eventuelt fremtidigt samarbejde.
Der er udarbejdet og fremsendt et projektforslag til Hjørring kommune
om etablering af en transmissionsledning fra GrønGas Vrå til Vrå
Varmeværks solvarmeanlæg. Projektforslaget har været i høring hos
HMN GasNet og HMN har ikke uventet anbefalet Hjørring kommune
at afvise projektforslaget. HMN har endvidere tilkendegivet at såfremt
Hjørring kommune godkender projektet vil man indbringe sagen for
Energiklagenævnet.
Hjørring kommune har afvist indsigelserne fra HMN og projektet er
den 8. september godkendt i udvalget for Teknik og Miljø. Nu må vi så
afvente og se om HMN vil gøre alvor af deres trussel om at indbringe
afgørelsen for Energiklagenævnet, klagefristen er 4 uger så vi vil være
klogere midt i oktober måned. Behandling af en klagesag hos
energiklagenævnet kan i værste fald vare op til et par år, og selv om
selve klagen ikke har opsættende virkning skal der ikke herske nogen
som helst tvivl om, at Vrå Varmeværk ikke medvirker til etablering af
en transmissionsledning før det kan ske på et helt sikkert grundlag.
Godkendelse af projektforslaget om etablering af en
transmissionsledning mellem Vrå Varmeværks solvarmeanlæg og
GrønGas Vrå er selvfølgelig den første forudsætning som skal
opfyldes.

Bestyrelsen er af den mening at en endnu vigtigere forudsætning er
udformning af den leveringsaftale der omfatter vilkårene for levering af
varme fra GrønGas Vrå.
Vi er jo ikke de første der kommer til at indgå en aftale om køb af
varme fra en anden producent, der kan bla. nævnes Hjørring,
Hirtshals og Bindslev Varmeværker som har leveringsaftaler med
AVV, Lilleheden og IC-listefabrik. Der foreligger således allerede
aftaler som vi kan drage nytte af, og vi har da også allerede fået
Fjernvarmeforeningen til at udarbejde et forslag til hvordan en
leveringaftale kan udformes, udfordringen vil være at få forhandlet en
aftale på plads som på bedst mulig måde sikrer forbrugerne ved Vrå
Varmeværk.
Bestyrelsen vil naturligvis gerne høre generalforsamlingens mening
om et fremtidigt samarbejde med GrønGas Vrå og de udfordringer der
er med at finde løsninger som kan sikre en fremtidig lav varmepris i
Vrå.
Jeg vil afslutte beretningen med en tak til medarbejdere på
varmeværket, vores revisor og øvrige samarbejdspartnere, og ikke
mindst til mine bestyrelseskolleger. Tak for indsatsen og et godt
samarbejde.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller
kommentarer til beretningen:
Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål til linjeføringen og om
økonomien i en transmissionsledning fra Grøn Gas a/s til Vrå
Varmeværk. Formanden gav en uddybende forklaring hvorefter
beretningen enstemmigt blev godkendt.
AD3:
Revisor Dorthe Michaelsen fra Beierholm gennemgik årsrapporten /
regnskabet for varmeåret 2015 / 2016.
Hun nævnte blandt andet at.:
- årets resultat er 0 som lovgivningen kræver
- der har været en Nettoomsætning på 15,26 mill. kr.
- der var en saldo primo på 120.424,- kr.
- årets resultat før reguleringer er 660.891,- kr.
- der er en overdækning i året på 917.363,- kr.
- der er en akkumuleret overdækning på 1.037.787,- kr. til indregning i
indeværende års varmepris.
Dorthe påpegede at årets resultat i væsentligt grad skyldes salg af
energibesparelser, besparelser på gaskøb og den ændrede drift fra
turbine til kedel.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet som herefter enstemmigt blev
godkendt.
Herefter gennemgik Dorthe resultatbudgettet for indeværende varme
år 2016 / 2017 hvor der kalkuleres med en omsætning på ca.15 mill.
kr. og et resultat på 0.
Budgettet blev taget til efterretning af generalforsamlingen.
AD4:
Der var ingen indkomme forslag.
AD5:
På valg til bestyrelsen var Keld Andersen og Niels Henrik Nielsen
Begge blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode.
Som første bestyrelsessuppleant blev Martin Andersen 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.
Gunnar Hansen blev valgt som lokalrevisor for et år.
Henning Jensen blev valgt som revisorsuppleant ligeledes for et år.
AD7:
Under punktet påpegede formanden, at den artikel fra Nordjyske der
skriver, at nu skal vi have varme fra Grøn Gas a/s ikke er rigtigt.
Vi er ikke så langt endnu. Kun dertil hvor kommunen har godkendt
projektforslaget til en evt. transmissionsledning. En afgørelse som kan
ankes af gasselskabet. En evt. leveringsaftale er heller ikke forhandlet
på plads.
Ligeledes siges det ude i byen at man ikke kan samarbejde med
entreprenørerne ved de igangværende ledningsarbejder. Dette er
heller ikke rigtigt. Vi arbejder fint sammen men kan ikke være i
udgravningerne samtidigt.
Formanden afsluttede generalforsamlingen ved at takke dirigenten og
forsamlingen for god ro og orden.
Referent: Finn Henriksen
Dirigent:
________________________________
Niels Henrik Nielsen

