Hedensted Fjernvarme A.m.b.a.
Referat: Generalforsamling onsdag den 7. juni 2017 Hedensted Sognegaard,
Hedensted.
Der var 15 fremmødte andelshavere, 5 bestyrelsesmedlemmer, 5 ansatte samt
revisor og dirigent. I alt 27.
Formand Morten Juhl Lassen bød velkommen og gik til dagsorden pkt. 1.
Dagsorden iflg. Vedtægterne
Bilag 1

Ad 1) Valg af dirigent.
Som dirigent blev valgt Christian Anker Hansen, som konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig varslet i Hedensted Avis d.24. maj, 31. maj, 7.juni
2017 samt på varmeværkets hjemmeside.

Ad 2) Aflæggelse af beretning
Bilag 2. I forlængelse af beretning blev der vist et 6-7 min langt indslag fra TV Syd,
hvor Morten Juhl Lassen og Torben Alex Nielsen forklarede om grundbeløbets
betydning, det nye solvarmeanlæg, overskudsvarme samt planerne om opførelse af
et nyt 1,7 MW træpille anlæg.
Spørgsmål til beretningen:
Niels Tranum,. Er der tilslutningspligt i de nye forsyningsområder? MJL sv. Der er
ikke tilslutningspligt, men fordi at Hedensted Fjernvarme har forsyningspligt giver
det lov at opføre det 1,7 MW store træpille anlæg.
Jens Nordal Madsen bestyrelsen. Vi tror på at nye lavenergihuse vil tilslutte sig
fjernvarme, dels fordi de slipper med halv tilslutningspligt og dels fordi at, jf.
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bygningsreglementet kan energirammen ved fjernvarmeforsyning ganges med 0,8
og fra 2020 med 0,6.
Mjl. Det giver også mere mening at man fælles etablerer træpille anlæg, sol mm.
Fælles i stedet for at hver hustand gør det.
Børge Pedersen, hvorfor har det været så svært med tilladelse fra Bane Danmark?
Hvem har været rådgiver og hvornår er ansøgningen sendt? Værket har brugt Cowi
som rådgiver Torben Alex, ansøgning indsendt 29.april 2016, tilladelse til
hastighedsnedsættelse i september måned, tilladelse til underboring kom ultimo
oktober, men da var hastighedsnedsættelse udløbet ! ulogisk at tilladelserne ikke
følges ad. Mjl problemet med Bane Danmark rejses sammen med Dansk Fjernvarme
Forening. Susanne Trend bestyrelsen, vigtig således der ikke fremadrettet sker
lignende sager.
Jesper Sørensen, hvornår kan en træpille kedel idriftsættes? Mjl anlægget er
godkendt af Hedensted Kommunes forvaltning og afventer nu kun
kommunalbestyrelsens godkendelse ultimo juni måned. Opførelsen sker i
eksisterende Satellit central, hvor rør, pumper, el tavler og skorstensfundament kan
genanvendes. Vi forventer at være klar til fyrings sæsonen 2017-18.
Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3) Aflæggelse af regnskab 2016/17
Revisor Lene Brødsgaard fremlagde årsregnskab 2016/17 (bilag 3)
Spørgsmål til regnskab:
Niels Tranum, der har ikke været el indtægt på gasmotorende? Torben Alex, nej gas
motorende har ikke været meldt ind i blokbud det seneste år, kun opregulering og
manuel reserve.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 4) Budget for 2017/18
Spørgsmål fra Børge Pedersen: Betaler Hedensted Fjernvarme for
energibesparelser? Torben Alex, Ja da HF jf. loven er forpligtiget til at finde 1500
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MWh besparelser, betaler man kunderne for indberettede besparelser. Vi vurderer
det er bedre at købe besparelser i nærområdet frem for ” bare at opkøbe hos en
tilfældig gartner eller stor virksomhed et andet sted i landet.

Revisor Lene Brødsgaard fremlagde budget 2017/18 (bilag 4)

Ad 5) Investeringsplan Ingen væsentlige investeringer. Mjl bemærkede at
investeringer omhandler de tidligere nævnte projekter med udvidelse af forsynings
område samt ombygning af satellit central til fyring med tørt træ.
Ad 6) Indkomne forslag
Ingen
Ad 7) Valg af bestyrelse
På valg Peder Pedersen og Jens Roth. Genvalgt uden modkandidater.

Ad 8) Valg af suppleanter
Michael Wolmar og Kai Østergaard.
1.suppleant Kai Østergaard
2.suppleant Michael Wolmar
Ad 9) Valg af revisor
Revisionsfirma Martinsen blev genvalgt
Ad 10) Evt.
Ulla Marie Mahler, hvordan er det med tilskud? Håndværkerfradrag,
energibesparelse og hvem skal udføre? Mjl, håndværkerfradrag skal du angive på
selvangivelse til Skat, energibesparelse skal der indgåes en aftale med Hedensted
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Fjernvarme inden VVS firma sættes i gang med udskiftning af den gamle
varmtvandsbeholder.
Johannes Grane Larsen synes bestyrelsen og hele holdet bag fjernvarmen skulle
have ros for indsatsen applaus fra salen.
Susanne Trend fra bestyrelsen orienterede om kommende arrangement ”Varmens
Dag” som afholdes over hele landet søndag den 4. februar 2018. HF vil arrangere en
happening på det nye solvarmeanlæg sammen med lokal kunstner, vi er sikker på at
Hedensted igen vil markere sig på landkortet ved denne lejlighed

Formand Morten Juhl Lassen takkede for en god generalforsamling.
Referat

Dirigent

Torben Alex Nielsen
Driftsleder
Hedensted Fjernvarme

Christian Anker Hansen
Advokat
Ladegaard & Rasmussen
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