Ørum Varmeværk A.m.b.a

Referat fra ordinær generalforsamling den 14.09.16
1. Karsten Møller Madsen blev valgt til dirigent
Der blev fremsat ønske om, at der blev ført referat fra generalforsamlingen samt, at dette blev lagt på
hjemmesiden. Bestyrelsen vil gerne efterkomme dette ønske.
2. Beretningen for det forløbne år ved formand Jan Hoberg Østergaard
Herunder uddrag fra beretningen
Orientering om tilbagebetalingen til forbrugerne og at vi skal glæde os over den lave varmepris, men
også gøre os klart, at der fremover vil komme år, hvor vi ikke kan være så heldige. En anden stor
begivenhed i det forløbne år er, at solvarmeprojektet kom i gang.
Herudover var der orientering om, at vi ikke har produceret så meget el, og derfor fået et stort tilskud
fra staten for, at have motorerne til, at stå i beredskab til at lave strøm hvis det skulle blive nødvendigt.
Netop dette tilskud er en stor udfordring, da det bortfalder med udgangen af 2018. Kommer der ikke
en anden kompensation fra staten bliver vi nødt til, at hæve varmeprisen med ca. 4 t.kr i gennemsnit
pr. forbruger når tilskuddet bortfalder.
Det blev fremlagt, at det kan være vanskeligt at forudsige, hvad gassen kommer til at koste i fremtiden,
da den ligesom andre energikilder, er meget følsom over for aktivitetsniveauet, ikke bare i Danmark,
men i verden. Vi anser det for sandsynligt, at gasprisen vil forblive på et lavt niveau et stykke tid endnu,
men har alligevel budgetteret med en lidt højere pris, end det vi har betalt sidste år. Det skulle til
gengæld gerne sikre, at vi ikke kommer i en situation, hvor det bliver nødvendig at bede forbrugerne
om ekstra betaling.
Der blev fortalt at samarbejdet mellem Hammershøj Fjernvarmeværk, Hammershøj Vandværk og Ørum
vandværk også i år har fungeret godt.
Thor Sørensen har valgt at gå på pension efter næsten 30 år, først som kassere og siden hen som
administrativ medarbejder. Til at afløse Thor har vi ansat Louise, der ligeledes kommer til at varetage
den daglige administration for både Ørum Varmeværk og Hammershøj Fjernvarmeværk.
Der var opfølgning på solvarmeprojektet som nu er en realitet og at det producere varme til os.
Det er meget tilfredsstillende at kunne sige, alle mål er opfyldt og alt er gået op i en højre enhed.
Resultatet er dog ikke kommet af sig selv, der er trukket store veksler på vores personale, der har
udført et stort arbejde for at komme i mål med projektet.
Bestyrelsen har besluttet, at der skal afholdes en officiel indvielse af anlægget. Planen er, at alle
interesserede skal indbydes til at komme og se anlægget og til at få en forklaring på, hvordan det
fungerer. Den endelige dato er endnu ikke fundet, men vi forventer, at det vil blive engang i oktober
måned. Der vil blive annonceret med indvielses datoen på vores hjemmeside og i Landsbyerne.
Desværre kan solvarme produktionen ikke stå alene, vi skal stadig have et anlæg, der kan fremstille de
resterende 80% af vores varme produktion.
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Indtil grundbeløbet forsvinder i 2018, kan vi forsvare at producere varmen på vores gaskedler, men
efter denne dato, vil der være behov for en billigere varmekilde.
Det må forventes at den binding varmeværkerne har til naturgas, vil komme under et kraftig pres i
forbindelse med bortfald af grundbeløbet. Måske vil det åbne op for, at små varmeværker som vores,
kan få tilladelse til at anvende bio brændsler?
Der var spørgsmål til jordkøbet i forbindelse med solvarmeanlægget, herunder om der var blevet betalt
for meget for jorden. Ørum varmeværk har betalt markedsprisen.
Der var spørgsmål til, om der havde været ført opsyn med opførelsen af solvarmeanlægget, og svaret
hertil var, at det har der i det omfang det har været nødvendigt
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen
3. Fremlæggelse af regnskab for 2015/2016
Der blev spurgt til om det vil være muligt at få flere noter i regnskabet for at fremme
gennemskueligheden og bestyrelsen vil tage det med i sine overvejelser til næste år regnskab.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
4. Orientering om budget for 2016/2017
Der blev stillet spørgsmål til om det kunne være en ide at lave fastprisaftale på gassen de næste 4 år,
nu hvor den er så lav. Bestyrelsen vil indhente priser på en sådan aftale.
5. Forslag fra bestyrelsen
a. Herunder fremlæggelse af investeringsplan for de kommende år
Her var der spørgsmål til om der var afsat for lidt til renovering af ledningsnettet, da der er meget stort
varmetab på nogle af stikledningerne. Hertil var svaret at der løbende vurderes herpå
Der blev fremsat ønske om at investeringsplanen kunne ses på hjemmesiden. Bestyrelsen vil overveje
muligheden/formålet med at offentliggøre investeringsplanerne.
6. Indkomne forslag fra Andelshavere/varmeaftagere
Ingen
7. Bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår Niels Martin Christensen, Karsten Møller Madsen, David Croft og Brian Vistisen, der alle
modtog genvalg
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår Henrik Ladefoged og Johnny Bisgaard, der begge modtog genvalg
9. Valg af revisor
Genvalg af revisorerne i Skals
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10. Eventuelt
Der blev spurgt til om ikke der kunne komme mere information på hjemmesiden og der blev refereret
til andre mindre værker som Skals og Møldrup. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Formanden takkede for god ro og orden og for en god dialog
Generalforsamlingen blev herefter hævet, hvorefter Varmeværket var vært for en bid brød.

