Dato:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 21. september 2017
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 13 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
6. september og dermed lovlig i henhold til vedtægterne.
Dagsordenen blev oplæst.
AD2:
I beretningen sagde formanden:
Vi har i det forgangne år haft en mild fyringssæson, kun 2660 graddage er det
blevet til, sidste år var der 2750 graddage. Man kan faktisk godt sige, at der
hverken har været rigtig vinter, men desværre heller ikke rigtig sommer. Det har
været et meget solfattigt år, både i sommeren 2016 og igen i 2017 har der
været perioder hvor solvarmeanlægget ikke har, kunne producere den
nødvendige mængde varme, vi har således stadigvæk til gode at
solvarmeanlægget kommer op på den maksimale produktion. Dog har det
været en rigtig god investering idet prisen på solvarme er ca. 100,00 kr. lavere
end alternative produktionsformer.
Der er i det forløbne år tilsluttet 9 nye forbrugere, 2 ejendomme er blevet
nedrevet og derfor frakoblet fjernvarmenettet, 2 af de nye forbrugere er
erhvervsvirksomheder hvis årlige forbrug og tilsluttet areal svarer til 12-13
parcelhuse.
Satellitstationen på Foldbjergvej er blevet nedtaget og fungerer nu som
pumpestation og forbrugerne som fik varme herfra forsynes nu fra selve
varmeværket. Omregnes varmeproduktionen på satellitstationen og de nye
forbrugere svarer det til, at der er tilsluttet over 50 forbrugere i det forgangne år.
Som nævnt ved sidste års generalforsamling var vi i gang med en del
udvidelser af hovedledningsnettet. Transmissionsledningen til Foldbjergvej, en
ny ledning til Ndr. Ringvej og en forsyning til de nye byggegrunde på
Gartnervænget. Ved disse udvidelser er risikoen for at vi kommer i situationer
hvor det bliver nødvendigt at bortkøle varme fra solvarmeanlægget blevet
væsentlig reduceret.
Vi har heldigvis også i år været forskånet for større lækager på ledningsnettet,
men der var i vinter en større lækage internt på Vrå Skole.
Udskiftning af varmemålere til en fjernaflæst type skrider planmæssigt frem, og
vi forventer at være færdig med udskiftningen inden nytår, og der vil derfor ikke
fremover blive udsendt aflæsningskort. Forbrugerne opfordres dog til fortsat at
aflæse varmemålerne jævnligt således at eventuelle fejl i varmeinstallationen
opdages hurtigst muligt.
Sidste efterår fremsendte vi en projektansøgning om etablering af en
transmissionsledning til Grøn Gas Vrå. Projektet blev godkendt af Hjørring
Kommune, men som forventet blev der af HMN Gasnet indgivet en klage til
Energiklagenævnet. Klagen havde ikke opsættende virkning og der var således
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ingen hindring for at arbejdet med etablering af ledningen kunne gå i gang.
Bestyrelsen traf den beslutning at det ikke skulle være forbrugerne ved Vrå
Varmeværk som skulle bære risikoen ved at investere i et projekt som
efterfølgende kunne blive underkendt af Energiklagenævnet. Grøn Gas Vrå
troede ikke at projektet ville blive underkendt, og var villig til at betale for
transmissionsledningen. Vrå Varmeværk skulle så alene investere i en
pumpestation og nødvendige ændringer på solvarmeanlægget hvortil
transmissionsledningen skulle tilsluttes.
Etablering af en transmissionsledning imellem Grøn Gas Vrå og Vrå
Varmeværk var den første forudsætning for et fremtidigt samarbejde. En anden
forudsætning var naturligvis til hvilken pris varmen til Vrå skulle udgøre.
Forhandlingerne endte med en løsning hvor prisen på varme fra Grøn Gas
månedsvis skulle være udregnet efter hvad det ville koste at producere varmen
på varmeværkets naturgaskedler fratrukket en rabat på ca. 10 %. Et andet
vigtigt element i aftalen var, at såfremt der lovgivningsmæssigt blev åbnet
mulighed for etablering af forsyningskilder som ville give en lavere varmepris
hos forbrugerne så måtte aftalen ikke være til hinder herfor.
Efter at aftalen var færdigforhandlet blev den, som lovet, præsenteret for
varmeværkets forbrugere på et orienteringsmøde, her var der tilslutning til at
bestyrelsen kunne underskrive aftalen.
Aftalen blev underskrevet den 17. november, og nogle få dage efter blev
arbejdet med transmissionsledningen påbegyndt. Godt 3 måneder efter at
aftalen blev underskrevet modtog vi varme fra Grøn Gas og det er få dage, vi
efterfølgende selv har produceret varme på vores gaskedler.
Turbinen har ikke været i drift siden vinteren 2015 og vi har i stedet modtaget et
såkaldt grundbeløb for at stå standby til elproduktion. Grundbeløbet udgør godt
5 millioner kr. om året og er derfor en væsentlig faktor for den lave varmepris.
Ordningen om grundbeløb ophører desværre ved udgangen af 2018 hvilket
naturligvis vil resultere i en betydelig stigning i varmeprisen.
Vi kan dog glæde os over at udgangspunktet er den laveste varmepris vi har
haft i mands minde, opvarmningen af et standardhus på 130 m2 koster under
9000,00 kr. om året, og så er der også medregnet moms.
Som nævnt tidligere kommer langt den største del af vores varmeforbrug nu fra
Grøn Gas Vrå og der har vi jo stadigvæk den usikkerhed der ligger i at
Energistyrelsen endnu ikke har afsagt en kendelse. Kommer der en kendelse
som pålægger os ikke at aftage varme fra Grøn Gas vil der være mulighed for
at afprøve kendelsen ved domstolene, hvilket jo kan vare flere år med en
afgørelse herfra. Det skal dog ikke være Vrå Varmeværk der skal have
besværet ved en eventuel behandling ved domstolene, det må enten Grøn Gas
eller Hjørring Kommune idet det er dem som er indklaget for
Energiklagenævnet.
Retter vi blikket mod opgaver som tegner sig fremover, vil der komme
udskiftninger af ledningsnettet i forbindelse med de sidste etaper af
kloakrenoveringen. Vi har tilkoblet den ny bygning ved ICV, men hele det store
projekt med en ny skole skal også forsynes med fjernvarme og her kan jeg da
godt forestille mig at der allerede i første halvår af 2018 skal holdes møder om
projektering af det kommende forsyningsnet til det nye skoleprojekt.
En anden opgave som sandsynligvis også vil blive sat i gang i det kommende
år, er projektet på slagterigrunden, her har vi en hovedledning som ligger under
nogle af de eksisterende bygninger, det er planen at denne hovedledning skal
udskiftes til en større ledning således den bliver fremtidssikret til at kunne klare
eventuelle nye tilslutninger ved Ndr. Ringvej og Sigenvej. Endvidere er der jo
tale om et anseeligt antal stikledninger som skal etableres til de ny boliger på
slagterigrunden. Vi kan vel også forvente at de næste seks grunde ved
Gartnervænget vil blive byggemodnet i det kommende år og der også her skal
laves såvel hoved som stikledninger.
På længere sigt vil varmeværket vel også, i en eller anden udstrækning blive
inddraget, når der bliver truffet beslutning om hvad der skal ske med de mange
bygninger som bliver overflødige når den ny skole står færdig.
Som sædvanligt har det meste af beretningen handlet om den tekniske del af
varmeværket, men der vil også i det kommende år ske ændringer på den
administrative del.
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Vi kan forvente, at vi med virkning fra 1. januar 2019 bliver pålagt krav om
omlægning af regnskabsår til at følge kalenderår. Kravet om, at regnskabet skal
følge kalenderåret, vil alene gælde det regnskab, der skal indberettes til
Energitilsynet efter varmeforsyningsloven. Af administrative hensyn vil det være
mest fornuftigt også at vælge kalenderåret som regnskabsperiode for
årsregnskabet.
Når vi ændrer regnskabsperiode kommer vi også til at flytte tidspunktet for
afholdelse af generalforsamling, jeg tror den vil komme til at finde sted i marts
måned. De nævnte ændringer gør at der er flere paragraffer i vores vedtægter
som skal revideres. Vedtægterne er sidst revideret i 1995 så det er vel også på
tide at de bliver opdateret.
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.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til
beretningen:
Mogens Larsen forhørte sig om der blev ændringer i forbindelse med over
gangen til fjernaflæsning af målerne. Formanden orienterede at det ville der
ikke. Målerne vil automatisk blive aflæst af udstyr fra værkets bil. Men han
opfordrede forbrugerne til jævnligt at holde øje med forbruget så evt. fejl på
måler eller varmeanlæg opdages i tide.
Gunnar Hansen ville gerne vide hvor meget varmeprisen stiger når grundbeløbet bortfalder. Formanden svarede, at det ca. bliver en fordobling af MWh
prisen hvis ikke politikerne, sætter andet i værk som kompensation.
Frede Nielsen spurte om det var muligt, at sælge turbinen når den ikke skal
bruges mere. Formanden svarede at det ikke var muligt herhjemme pga. den
ringe virkningsgrad men måske til udlandet hvis vores lovmæssige forpligtigelse
til at kunne levere el efter loven bortfalder.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
AD3:
Revisor Dorthe Mikkelsen fra Beierholm gennemgik årsrapporten / regnskabet
for varmeåret 2016 / 2017.
Hun nævnte blandt andet at.:
- årets resultat er 0 som lovgivningen kræver
- der har været en nettoomsætning på 14,273 t.kr.
- der blev overført 1.038 t.kr. fra varmeåret 2015/16
- værket har realiseret en underdækning i året på 888 t.kr. mod en
budgetteret underdækning på 786 t.kr.
- der er tilbagebetalt 0,4 mio.kr. til forbrugerne i form af nedsættelse af
afregningsprisen fra 225 kr. til 200 kr., da årets produktionsomkostninger
blev mindre end forudsat
- den akkumuleret overdækning udgør 150 t.kr. pr. 30.06.17.
- der er indregnet en overdækning på 500 t.kr. i budgettet for 2017/18.
- der er sparet på drifts og vedligeholdelsesomkostningerne
Frede Nielsen spurte om man havde, kunne udbetale mindre tilbage til
forbrugerne og finansiere eks. ledningsinvesteringerne straks over driften
således at overgange til højere varmepriser når grundbeløbet bortfalder, blev
udjævnet. Formanden svarede, at det var overvejet men vi havde vurderet at
det var mere retfærdigt at også de fremtidige forbrugere er med til at betale da
de også har gavn af investeringerne.
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Dorthe gennemgik herefter resultatbudgettet for det indeværende varmeår
2017/18.
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Hun nævnte at der budgetteres med:
- en afregningspris på 200 kr. pr. MWh
- et salg på 14.196 t.kr.
- udgifter på 14.036 t.kr.
- finansielle omkostninger på 660 t.kr.
- at der overføres 500 t.kr. fra varmeåret 2016/17
- at årets resultat bliver 0 som lovgivningen kræver
Budgettet blev herefter taget til efterretning af generalforsamlingen.
AD4:
Der var ingen indkomme forslag.
AD5:
På valg til bestyrelsen var Ivan Larsen og Finn Henriksen
som 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:
Intet til punktet.
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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