Formandens Beretning for varmeår 2017-2018:
Der findes utrolig mange vise ord og ordsprog.
Da jeg skulle igang med at lave årets beretning, måtte jeg konstatere at på trods af en masse
(altså masse - som i RIGTIG meget) arbejde, så er store dele af året egentlig foregået meget lig de
seneste år.
Og så på mystisk vis kørte der nogle gamle talemåder rundt i hovedet, som udtrykker nogle at de
tanker jeg sad tilbage med.
Jeg blev nødt til at skrive ned for at komme videre, og om lidt når de er læst op og overstået, og vi
så kommer videre, så kan I jo selv vurdere om nogle af dem egentligt kan udtrykke noget af det
som er i “den rigtige beretning”.
Rækkefølgen er nok: lidt om politik - kloge ord om livet - fornuftige ord om samarbejde (og
sammenlægninger), og forventninger til fremtiden…
1.)
Politikeren er en akrobat. Han holder ligevægten ved at gøre det modsatte af, hvad han siger.
Når en politiker siger, at vi alle er i samme båd, så pas på. Det betyder, at han vil være kaptajn, og
at du skal ro.
Først pisser de på os, bagefter siger de, at vi lugter.

2.)
Den sten man ikke kan løfte, skal man lade ligge.
Den der venter på noget godt - kan aldrig vente længe nok…

3.)
Et kompromis er kunsten at dele en kage, så alle mener, at de har fået det største stykke.
Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, risikerer man at leve resten af livet på ét
ben.
Det bedste tidspunkt at plante et træ på, er for 20 år siden. Det næstbedste tidspunkt er i dag.

4.)
Det er svært at spå - især om fremtiden
Man må ofte gå grueligt meget ondt igennem, inden det bliver godt.
eller
Når enden er god, er alting godt

⁃
*****

Godt så kom det ud, - lad os så komme videre. -

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk’s (rigtige) Beretning for varmeår 2017-2018:
Vores kraftvarmeværk har nu afsluttet det 23. drifts år.
Vi er pr. 30-06-2018: 480 andelshavere tilsluttet værket.
Vi har et godt vedligeholdt værk og materiel, en god driftleder, gode samarbejdspartnere, og det sikkert sammen med lidt held - har gjort at det igen har været et år med en stabil og sikker
varmeforsyning.
Der blev i året leveret varme til andelshaverne med 8.882 MWt mod 8.345 MWt sidste år. Så
varmemæssigt svarer sidste år til et “normal år” - da vi i sådant et kan forvente at levere ca 9.000
MWt
Produktionen af el blev 278 MWh mod 217 MWh sidste år.
Altså lidt mere end året før, - men utroligt meget mindre end det som motordelen er dimensioneret
efter - vi producerede jo ca 12.000 MWt for nogle år siden, da strøm fra vindmøller og elpaneler
endnu ikke var så dominerende…..
*****
De af jer som har været med til Generalforsamlinger i tidligere år, eller efterfølgende læst
referaterne på hjemmesiden, ved nok godt at jeg på ingen måde er imponeret over den behandling
og “hjælp” vi har fået fra politisk side igennem tiden. Faktisk har det oftere fungeret som modspil og
angreb end som hjælp.
Vi har ofte fungeret som en sparegris man med mellemrum kan plyndre med ekstra afgifter, og
give dårligere vilkår - end at vi har fået opfyldt de meget positive udsigter vi oprindeligt var lovet, da
vi blev lokket til at bygge et kraftvarmeværk baseret på at bruge gas, og producere el og varme.
I år er desværre ingen undtagelse, ihvertfald ikke starten på det.
Som sædvanligt halter politikere og lovgivning langt efter hvad der er acceptabelt.
Som vi også skrev ud til alle andelshavere om i nyhedsbrevet i juni, så har vi ventet i årevis på
endelig afklaring af hvad der besluttes politisk omkring kraftvarmeværkernes fremtid. Vi har fået at
vide at når Grundbeløbet til kraftvarmeværkets elproduktion forsvinder, så vil der kunne blive
ændret på afgifter og beskatning af hvad vi kan anvende til brændsel.
Den forhenværende og nuværende regering har faktisk siden 2012 arbejdet på en analyse af
afgifter i energisektoren, og de er blevet ved med at udskyde den afklaring som vi skal bruge for
ikke at lave en investering, som måske kort efter opførelsen bliver ødelagt pga en nyopfunden
afgift på den løsning vi har valgt.
Og i 2016 sagde Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.
“- Vi kan bare ikke lade de her mennesker i stikken. Der er behov for at tage yderligere initiativer.
- Jeg vil derfor indbyde folketingets partier, som står bag energiaftalen, til en snak, så de også
kommer til tage medansvar for at få fundet en løsning, så vi ikke kommer til at opleve prisstigninger
i den her størrelsesorden.”
Dengang sagde energiordførerne hos flertallet af partierne bag energiaftalen, at de var klar til se
på kravene til de små kraftvarmeværker.
Helt “klar” har de nok ikke været, for på trods af utallige opfordringer kom der først en delvis
afklaring her i sommer:

Det blev en: Energiaftale af 29. juni 2018
Den giver de små kraftvarmeværker som os, lov til at slippe for at forsætte med at anvende gas fra
1/1-2019. (altså samtidig med at de går igang med at fjerne Grundbeløbsstøtten - som vi har fået
for at holde motoren driftsklar og til rådighed for produktion, når samfundet mangler el.)
Og så skrev de også at der afsættes blandt andet penge til at håndtere bortfald af
grundbeløbsstøtten:
De skrev “Derudover afsættes i alt 540 mio.kr. i 2019-2023 i forbindelse med grundbeløbets
bortfald.
Heraf afsættes 150 mio.kr. inkl. administration til en indsats overfor de varmekunder, der som følge
af grundbeløbets bortfald i en periode vil opleve forhøjede varmeregninger indtil de enkelte
fjernvarmeselskaber har foretaget de nødvendige investeringer, der kan reducere
varmeregningerne. “
Om kun ca 2 måneder har vi 2019, hvor en stor del af vores indtægt forsvinder:
Grundbeløbsstøtten.
Og endnu ved vi ikke hvad politikerne ender med at beslutte sig for.
“Rettidig omhu”, - et udtryk nok mest kendt fra Mærsk - , kan de vel ikke anklages for.
Den type investeringer som vores varmeværk laver, er typisk nogle som der der skal planlægges i
god tid, og afskrives over mange år. Tidshorisonter på 10-20-30 år er ikke ualmindelige.
Behøver jeg at træde meget rundt i, at jeg syntes at den politiske afklaring er, alt for sent, alt for
langsommelig, og aldeles utilstrækkelig.
*****
Vi har ind til videre haft mere konkret succes med vores EU projekt. Vi har orienteret om dette
tidligere, og som I måske husker, så er det et projekt sammen med 24 andre varmeværker, som
med hjælp fra Region Midtjylland, søger midler fra EU til at skifte gas ud til andre energikilder, og
forhindre stigning af varmeprisen.
Noget af det som vi har lavet med støtte fra dette projekt er:
At vores fjernvarmenet er blevet overfløjet med drone med et specielt kamera. Dronen tager en
masse termografiske fotos, som sammen med noget smart billedbehandling bla. gør det muligt at
lokalisere dårlig isolerede stik og brud, og bedre se standen på vores ledningsnet.
EU projektet har vi også kunnet bruge til både juridisk og finansiel rådgivning ved vores
undersøgelser af mulig sammenlægning med Odder Varmeværk, og alternativerne til dette.
Og EU projektet har faktisk også dækket dele af udgifterne vi har haft til projektforslag indsendt til
Odder Kommune om mulig sammenlægning med Odder Varmeværk - dette projektforslag kommer
jeg mere ind på under bestyrelsens forslag om sammenlægning med Odder Varmeværk senere.
*****
Vi må nok sige at noget af det som vi har brugt rigtig meget energi på i sidste år, det er helt sikkert
at klarlægge mulighederne for sammenlægning med Odder Varmeværk.
Beretningen her dækker dog kun frem til udgangen af det gamle varmeår ultimo juni 2018, og jeg
syntes at vi kan sige at vi har haft et godt og positivt samarbejde med Odder Varmeværk indtil da.
Og så jeg er glad for at kunne sige, at når vi lidt senere fremlægger vores foreslag om
sammenlægning, så har forhandlingerne og de politiske vinde siden sommer endelig blæst vores

vej, - således at vi under bestyrelsens forslag kan præsentere mulighederne for en rigtig god
aftale, som alle både i Odder Varmeværk og vi kan være tilfredse med.
Vi er kommet så langt, at vi bestyrelserne imellem har lavet en sammenlægningsaftale, som er
betinget af generalforsamlingens godkendelse hos de to selskaber - altså bla. Jer her idag, og fra
vores side forhåbentligt endeligt ved en ekstraordinær Generalforsamling d. 7. november.
Hvis sammenlægningen godkendes af generalforsamlingerne, så forventes en konkret
sammenlægning, at kunne ske i løbet af indeværende varmeår, sansynligvis tæt på udgangen 30
juni 2019.
Vi mener i bestyrelserne at sådan en sammelægning vil sikre forbrugerne en lavere varmepris på
et mere attraktivt niveau, end det vil være tilfældet som to selvstændige varmeværker.
*****
Afkøling Sammen med årsopgørelsen blev der udsendt et varsel om stigende Motivationstarif fra næste
varmeår.
Langt de fleste forbrugere sørger for at justere og bruge deres varmeanlæg således at
returtemperaturen bliver bragt passende ned.
Som vi skrev er målet at udnytte varmen bedre i boligerne, og dermed sænke returtemperaturen
på vandet, som sendes tilbage til varmeværket. Dette vil reducere unødvendig varmespild i
ledningsnettet, og vil medføre lavere varmepriser for alle.
Men der er stadig et antal forbruger som med dårlig brug eller dårlige anlæg, afkøler helt
utilstrækkeligt. Og det øger varmetabet og varmeprisen unødigt for os alle.
Vi kan jo ikke gå ind på privat grund og ændre på folks anlæg, - men forhåbentlig forstår de sidste
snart, at det også er en fordel for dem at afkøle bedre.
*****
Til sidst her i beretningen vil jeg sige, at hvis resten af aftenen går som som jeg håber på (og
forventer), så er dette muligvis den sidste ordinære generalforsamling i vores varmeværk.
Så jeg vil også gerne benytte lejligheden til officielt at sige tak for samarbejdet til såvel vores
varmemester Asger Pedersen, samt alle i bestyrelsen. Alle har været med i årevis, og en del af os
har jo faktisk været med i bestyrelsen fra før første spadestik blev taget.
Det har været et ca 25 år langt projekt, som i perioder virkeligt har kostet om ikke blod-sved-ogtårer, så ihvertfald utroligt mange timer, og masser af frustrationer med politikere og energipolitik.
Men også spændende udfordringer, meget ny viden om ting, teknikker, processer, lovgivning,
tilskudssøgning, og rigtig mange ting som jeg aldrig troede jeg skulle arbejde så meget med.
Men det kom jeg altså til - og forhåbentligt får jeg mulighed for at være med til at afslutte dette
sammen med resten af bestyrelsen, med en god og holdbar løsning, som vil blive præsenteret
under et af de senere punkter.
25/10-2018 - John Nygaard Pedersen *****

