Generalforsamling d. 25. juni 2015 – Skårup Fjernvarme a.m.b.a.
Formandsberetning.

Det forgangne år har mildest talt været noget mere hektisk end alle
tidligere år, hvor undertegnede har fungeret som formand. Der har været
travlt både i forbindelse med tilbygning og i forbindelse med vores planer
om solvarmeanlægget. Af den grund har været afholdt en del flere møder
end ellers, hvor forholdene skulle drøftes.

På sidste generalforsamling var fjernvarmen i færd med at igangsætte
byggeriet af en tilbygning, hvori der nu er installeret en varmepumpe. Der
blev afholdt rejsegilde d. 1. september og d. 31. oktober var byggeriet
færdigafsluttet. Vi synes selv af vi har fået en tilbygning, som passer godt
til eksisterende bygningsmasse. Bilen er kommet i tørvejr og facadedelen
mod øst ser bestemt nydeligere ud end tidligere.
Varmepumpen nedkøler og udnytter røggassen fra gasmotoren fra
nuværende ca. 40 °C til ca. 25 °C., hvilket selvfølgelig har energimæssige
konsekvenser, i form af en lavere kostpris.
Endvidere blev den gamle kedel fra 1974 udskiftet med en ny for at
forbedre forsyningssikkerheden og for også af denne vej at opnå en
energimæssig forbedring.
Miljømæssigt set vil investering i disse anlæg få af CO2 udledningen til at
falde med cirka 11 % set over en 20 årig periode.

Sidste år på generalforsamlingen – for præcist et år siden - troede vi, at vi
på nuværende tidspunkt var godt i gang med opsætningen af solpaneler
til solvarmeanlægget. Sådan er det ikke gået. Vi er stødt på forskellige
forhindringer, som har forårsaget den udsættelse.
På generalforsamlingen sidste år blev det klart at ikke alle var lige
begejstrede for vores planer. Først og fremmest delte to naboer ikke
vores begejstring, hvilket vi fik at vide på selve generalforsamlingen og
senere i breve til bestyrelsen.
Efter at have fået endelig priser på solvarmeanlægget blev der 10.
december afholdt informationsmødet om anlægget. Vores rådgivende
ingeniører og kommunen var til stede på mødet og også ved den lejlighed
blev solvarmeanlægget og bestyrelsens håndtering af solvarmesagen
diskuteret. Bestyrelsen beslutter på et møde efter informationsmødet, at
vi stadig ønsker at realisere vores planer om solvarme, men vil indkalde til
et dialogmøde med naboerne.
Svendborg kommune bakker op om Skårup Fjernvarmes solvarmeprojekt
og den 19. december 2014 kommer landzonetilladelsen til opførelse af
anlægget.
Dialogmødet med naboerne afholdtes d. 6. januar og foruden naboerne
til det påtænkte solvarmeareal var ejeren af jorden Henrik Terkelsen
tilstede. Mødet skulle forsøge at klarlægge, hvorvidt at anlægget kunne
placeres på andre arealer end det planlagte. Flere forslag var i spil:
Placering længere mod nordøst mod gården eller på den anden side af
gården, hvilket ikke af landbrugstekniske årsager kunne realiseres. Altså
intet alternativ til det planlagte var muligt.
Efterfølgende var der endnu en klagemulighed ved natur- og
miljøklagenævnet, som naboerne ville afprøve. Svaret fra natur- og

miljøklagenævnet fik vi d. 19. maj. Konklusionen er at plante og dyrelivet i
forbindelse med et solvarmeanlæg ikke vil belastes. Plante og dyrelivet vil
i stedet få forbedrede vilkår i forhold i en konventionelt dyrket
monokultur.
Men Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Svendborg Kommunes
afgørelse af 19. december 2014 om landzonetilladelse til etablering af et
solvarmeanlæg. Der skal i stedet udarbejdes en lokalplan for området,
hvilket selvfølgelig vil udsætte vores planer om solvarmeanlægget.
Det betyder at hele godkendelsesprocessen skal gå forfra. Svendborg
kommunen har reageret ved at give positivt tilsagn om igangsættelse af
arbejdet med lokalplanen med høj prioritet og forventer at følge en
tidsplan med høring, borgermøde, behandling af indsigelser m.m., således
at lokalplanen sandsynligvis er i hus i april/maj 2016. Borgermødet er
allerede fastsat til d. 5. august kl. 19 i pensionisthuset.

Driften:
Vinteren har igen i år været meget mild, hvilket har betydet at
forbrugerne har fået penge tilbage via modregning på deres indbetaling.
Årsregnskabet er også påvirket af den milde vinter, hvilket vil fremgå i
forbindelse med gennemgangen af regnskabet. Skårup Fjernvarme ligger
stadig under gennemsnitsprisen på en fjernopvarmet gennemsnitsbolig
på 180 m2, hvilket er tilfredsstillende.
Prisen på gas har været i det forgangne år været på 2,45 kr. pr.
kubikmeter. Vi har låst 75 % vores gaspris, således at vi har en rimelig
stabil pris at beregne ud fra.

Motoren drift har tilfredsstillende i det forløbne år. Den kørt stabil og som
vi ønsker at den kører.
Vi har nu vores indestående placeret i tre pengeinstitutter.
Antallet af forbrugere er steget med 1 siden sidste generalforsamling. Vi
er nu 521 forbrugere.
Personalet er en fast og stabil kerne i fjernvarmen. Foruden Lars og Søren,
som klarer driften, står Susan fortsat for regnskabet. Alle tre
medarbejdere gør et godt stykke arbejdet for fjernvarmen og
samarbejdet med dem er forbilledligt.
Det samme gælder samarbejdet i bestyrelsen. Desværre takker Henrik
Holm Fenger af for denne gang efter 10 år i bestyrelsen. Henriks force har
været økonomien og her kommer vi til at savne ham fremover. Tak for
godt samarbejde. Vi håber, at du vil vende tilbage på et senere tidspunkt
og heldigvis har vi fået lovning på, at vi kan henvende os, hvis vi får behov
for det.
Alt i alt vil jeg sige tak for samarbejdet både med personale og bestyrelse.
Jeg håber at dette vil fortsætte det kommende år.

