Generalforsamling d. 27. juni 2018 – Skårup Fjernvarme a.m.b.a.
Formandsberetning.

Vi har nu kørt med solvarmeanlægget et helt år, og det er på tide at gøre
status. Først og fremmest kan jeg berette om en meget velbesøgt og også
succesfuld indvielse af solvarmeanlægget. Det skete fredag d. 18. august
og vi mener, at mellem 90-100 andelshavere var mødt og for at bese det
nye anlæg. Der var også ikke-andelshavere med almindelig interesse, som
var mødt op. Beretningen fra indvielsen har været publiceret i Folk og fæ,
og indvielsen kan man læse mere om der.
Desværre må jeg konkludere, at solvarmeproduktionen ikke helt levede
op til vores forventninger det første år. Det har ikke noget at gøre med
anlæggets tekniske formåen at gøre, men udelukkende begrundet i det
danske sommervejr, som jo slet ikke kunne indfri almindelige
forventninger. Altså ikke meget sol – ikke meget solvarme. I forhold til
den forventede produktion, som var på 2741 Mwh var produktionen kun
på 2440 Mwh, hvilket er 11 % under det forventede.
Til gengæld kan vi så berette om dette års maj måned, som i den grad har
opfyldt alle forventninger om sol og mere til. Her har vi produceret 591
Mwh mod 457 i 2017, hvilket svarer til en stigning på hele 29 % og vi
håber selvfølgelig på at solen fortsætter med at holde produktionen
oppe.
Produktionen har været så høj i maj måned at vandet i tanken var på
kogepunktet og derfor blev vi nødt hæve temperaturen i ledningsnettet
til 78 grader i ledningsnettet, så vi kunne nedkøle vandet i ledningsnettet.
Måske har nogle af jer forbrugere registeret den stigende temperatur.

Et andet vigtigt emne på bestyrelsesmøderne i 2017/18 er at det såkaldte
grundbeløb bortfalder. Grundbeløbet, som blev indført i 2004 i
forbindelse med liberalisering af elmarkedet, betød at
kraftvarmeværkerne skulle være til rådighed for Danmarks elforsyning og
i den forbindelse blev der givet et grundbeløb i tilskud til værkerne. Men
nu er disse tilskudsregler ikke længere forenelige med EU´s
statsstøtteregler og tilskuddet ophører med udgangen af 2018. Det
betyder en stigende varmepris for os som kraftvarmeværkskunder.
Som kompensation har regeringen afsat 540 millioner kroner til en række
kompensationsordninger. En af ordningerne er mulighed for gratis
energirådgivning af værkerne for at se hvilke muligheder, der er for at
forbedre driften. Vi mener selv vi har et meget veldreven
fjernvarmeværk, men sandsynligvis kan andre specialistøjne opdage
noget, som vi endnu ikke har set potentialer i. Vi har derfor ansøgt
energistyrelsen om denne rådgivning og også fået tilsagn om dette.
Alligevel kan vi ikke undgå at varmeprisen stiger en hel del i Skårup.
Eksempelvis vil et gennemsnitshus på 130 m2 som i snit bruger 18,1 Mwh
om året stige med cirka med cirka 4000 kr., hvis vi intet foretager os. Men
vi prøver selvfølgelig at kompensere på forskellig vis så stigningen ikke vil
blive så stor.
Energiforliget er endnu ikke vedtaget, så noget kan nå at ændre sig i
forbindelse med forhandlingerne blandt andet er der intentioner om frit
brændselsvalg.
Bestyrelsen har i år også arbejdet med at få opdateret vores vedtægter og
derfor vil vi forslå ændringer af vedtægterne på dette møde. Ændringerne
er ikke væsentlige. Vi vil udelukkende have vores vedtægter til at følge de
foreslåede fra Dansk Fjernvarme.

Vedtægtsændringer kræver at mindst halvdelen af selskabets
andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at
beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er
repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre
end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen,
men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere,
indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ny generalforsamling. Denne
generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første
generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel
stemmeflerhed uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere.
Vi vil behandle vedtægtsændringerne under punkt 9 - eventuelt.

Der er generelt stor interesse for fjernvarmeenergiforsyning. I løbet af
året har vi fået henvendelse fra kommune om at eventuelt bistå ved
etablering af et mindre anlæg i Åbyskov. Dette er dog ikke blevet
realiseret, men vi var parate. Emil Rostrupsvej og også Øster Åby har også
vist stort ønske om at blive tilsluttet Skårup Fjernvarme og også her er vi
positive, men energiregnskabet/Co2-regnskabet skal være positivt, hvis
disse områder skal tilsluttes og det regnestykke kan vi ikke umiddelbart få
til at gå op, idet der altid vil være et vist ledningstab til områderne. Så
indtil videre må vi stille disse tilslutninger i bero. Vi arbejder dog videre
med løsninger og håber at disse kan lade sig gøre på sigt.

I dette forår har vi indledt et samarbejde med vandværket om
fjernaflæsning af varmemålerne. Fra at vi tidligere selv skulle aflæse vores
målere gik vi over til at fjernevarmebilen kørte rundt i byen og kunne
opsamle de data fra målerne i husene. Dette system er nu forældet bl.a.
pga. persondataloven og derfor skulle et nyt system tages i brug.

Vandværket har etableret en stor antenne på vandtårnet, som vi kan
koble os på og antennen kan opfange signaler fra databoksen hos
forbrugerne. En meget højteknologisk og snild løsning, som vi er glade for
at kunne samarbejde med vandværket om.
Med hensyn til driften er der også sket en del. Der er installeret
tyverialarm i selve fjernvarmen. Ventiler og brønde er blevet skiftet i
Vestergade. Vesterleds ledningsnet er blevet renoveret og optimeret.
Tidligere blev fjernvarmerørene til Vesterled ført langs Nyborgvej
igennem den nu nedlagte Grønnevej, hvilket var langt, medførte
ledningstab og desuden var fjernevarmerørene de ældste tilbageværende
i Skårup. Nu er Vesterled tilsluttet rørene, som går til Vestergårdsalle og
de er fornyet med højisolerede rør, hvilket har mindsket rørtabet med 32
%. Med renoveringen har vi også fået en ny forbruger.
Desuden har arbejde med indførelsen af loven om
persondatabeskyttelsen fyldt en hel del i arbejdet på selve fjernvarmen.
Bl.a. fortrolighedserklæringer, privatlivspolitik, skemaer omkring
risikovurderinger, skema omkring behandling af data vedr. forbrugere,
ansatte har været behandlet.
Antallet af forbrugere i 2018 er 525
Vi har i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder.
Arbejdet i bestyrelsen fungerer godt og vi har et godt team, hvor hver
enkelt yder med deres kompetence ind i arbejdet. Peter Servais fik efter
sidste generalforsamling ansættelse i Kalmar i Sverige og derfor har vi
haft indkaldt Niels Janus, som på glimrende vis har suppleret Peter.
Hele bestyrelsen skal have tak for samarbejdet i det år der er gået.

En særlig tak til Poul Erik, som vi desværre må tage afsked med. Poul Erik
har gennem en næsten menneskealder – mere præcist 22 år har siddet i
bestyrelsen og i mange år som næstformand. Poul Erik har været en
stærk arbejdskraft og med sin erfaring bidraget betydeligt til
bestyrelsesarbejdet. Vi synes alle du sagtens kunne deltage endnu flere
år, men du havde besluttet dig allerede ved sidste generalforsamling og
den beslutning har du stået ved.
Du skal have tusind tak for din indsats og du kan se tilbage på et
fjernvarmeværk, som i din periode har udviklet sig gevaldigt både med
hensyn til antal forbrugere og opvarmingsmetoder.
Også tak til personalet – Susan, Søren og Lars som til daglig styrer
butikken. Samarbejdet mellem jer og mellem bestyrelsen og jer fungerer
også perfekt.
Jeg håber at det gode samarbejde også vil fortsætte det kommende år.

