Formandens beretning til generalforsamlingen 25. august 2021
a) Velkomst
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro
Fjernvarmeværks årlige generalforsamling.
En forsinket generalforsamling P.G.A. Corona
En særlig velkomst skal lyde til nye forbrugere.
b) Dirigent
Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)
c) Ved første bestyrelsesmøde efter sidste generalforsamling var et af de første punkter på
dagsordenen konstituering af bestyrelsen, det blev således:
Formand: Bjarne Dahl
Næstformand: Michael Blirup
Bestyrelsesmedlem: Jan Præstegaard
Bestyrelsesmedlem: Henrik Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem: Kristian Olsen
d) Personalet.
Varmemester: Torben Stenbroen
Varmeassistent: Per Anton Hansen
Varmeassistent: Michael Jepsen
Varmeassistent: Jimmi Jørgensen
Kontorassistent: Gitte Larsen (stoppet efter 32 år) nye Bente Larsen fra 1-6-2021
Vi modtog ca. 144 ansøgninger til stillingen.
e) Bestyrelsen besluttede i januar at udsætte generalforsamlingen, til vi igen kunne mødes.
Det håber vi at der er forståelse for?
f) Produktionstal/Bestyrelsesarbejde: Jeg har de andre år gennemgået alle nøgletallene, vi er
i bestyrelse blevet enige i at der er ikke er nogen som kan huske det alligevel, så jeg har
valgt at fortælle mere om hvad vi laver i bestyrelsen og hvad nyt der er sket på værket
siden sidst.
Vi holder som minimum 11 bestyrelsesmøder i løbet af et år, 2 mandag i hver måned på
nær juli måned.
På møderne gennemgår vi følgende punkter:
Protokol fra sidste bestyrelsesmøde
-------------------Produktionsoversigt: Hvor vi gennemgår hvor meget der produceres på Flis kedel, Gaskedel
og Solvarme
Værkets drift: Hvis der skal købes nyt og hvad der ellers sker på værket
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Ledningsarbejde: Har vi haft reparationer på ledningsnettet, hvor skal vi i gang næste gang
m.f.
Vandkvalitet: Vi følge om vi holder Sulfid tallene nede under det tilladelige.
Projekter: Gennemgå de projekter der er gang i f.eks. ny varmepumpe, Spids og reservelast
osv.
Eventuelt:
--------------------Vi plejer at deltage i mange møde i løbet af året, det årlige landsmøde for fjernvarme,
regionsmøde, erfa på flis, og solvarme, men mange af møderne har været aflyst eller
afholdt online, PGA. corona.

g) Optimering af ledningsnettet:
Vi har haft fokus på at udskifte de ældste områder og stikledninger fra før 1980 som er
udført i stål, og det fortsætter vi med de kommende år. Målet er at få så lav en
fremløbstemperatur som muligt sommer og vinter, og dermed sænke vores varmetab til
ledninger.
Vi kan se at varmetabet er for nedadgående, og det er meget positiv, det er specielt meget
positiv af varmetabet er faldende i de kolde måneder, hvor det koster meget at producere
varmen, om sommeren betyder det ikke så meget da produktions prisen er meget lille.
Vi har i dag 4 målepunkter i byen, Løvsangervej, Enebærvej, Nørremarksvej og Brorsons
vej. Ved at analysere data fra disse punkter er vi kommet frem til at vi vil installere en
fremløbspumpe ved Torvestræde, den vil blive idriftsat november måned.
Ved at optimere trykket vil vi kunne sænke fremløbstemperaturen yderligere om vinteren.
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Hvis jeg skal tilføje lidt fra de udfordringer vi har haft i 2021:
I 2016 valgte vi efter samråd med kommunen, at lægge vores forsyningsledning skråt over
det grønne område, hvor der nu opføres Jysk og T. Hansen. Desværre ændrede kommunen
planer for det grønne område og solgte det til Tom Jacobsen. Vi måtte derfor omlægge
forsyningsledningen så den ligger tættere på vejen. Alle udgifter til omlægningen blev
betalt af den nye ejer.
h) Vores ledningsnet:
Afsluttede projekter i 2020:

Afsluttede projekter i 2020:
•
•
•
•

Renovering af Mortensgade, stor hovedledning fra 1977.
Horsbækken etape 2
Rema1000
Posthuset

Igangværende/kommende projekter:
∗
∗
∗

Centret
Ny udstykning i hullet, Horsbækken etape 3, samt mange andre områder i byen
Biersted 23 nye parceller, container løsning.
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i)
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j) Værket:
Vores solvarme leverandør Arcon-Sunmark A/S gik desværre konkurs sidste år, og blev
opkøbt af østrigske GREENoneTEC, som videreføre en del af virksomheden, vi har lige fået
udført de sidste garanti reparationer og har indgået nye vedligeholdelsesaftale med
virksomheden ”GC Claus Graven” som er de samme medarbejdere som udførte opgaven
hos Arcon-Sunmark A/S.
Vi har i år investeret i en ny absorptionsvarmepumper, som kan udnytte det sidste varme,
der bliver produceret på flisen. Prisen for pumpen er ca. kr. 3 millioner, og leverandøren
SEG A/S har lovet at pumpen kan producere minimum 800 kw. Det betyder så også at vi
ikke kommer til at se røg op af skorstenen, temperaturen på røgen vil blive sænket til 16-20
grader.
Vi har besluttet at bevare vores gaskedler på industrivej 40 som spids og reservelast. Så i
2020 har vi brugt ressourcer på at optimeret rørføring og pumper, så de kan holde mange
år frem. Fordelen ved at bevare det på industrivej 40, er at hvis der sker uheld på Ny
Aabyvej, så har vi et helt værk som backup. Næste skridt er at få de gamle kedler og
akkumuleringstank, skrottet.

k) Fjernaflæsning af varmemålere:
Vi fik forrige år installeret fjernaflæsning, og sidste år fik vi installeret de sidste antenner, så
vi nu kan fjernaflæse alle vores målere. Anlægget består nu af 5 antenner placeret nogle få
steder rundt i byen, disse antenner indsamler målertal og sender dem til os.
I kan nu følge jeres forbrug via en app på telefonen, koderne er på jeres aconto
opkrævning.
l) Nye forbrugere: Vi har fået 68 nye forbrugere og er p.t. oppe på 2.293 forbrugere. Byen er i
vækst og det ser ikke ud til at det sådan lige stopper med udstykninger af nye grunde. Vi
arbejder stadig på at tilbyde fjernvarme til alle forbrugere i industriområde, og omegns
byerne, men som gaspriserne og samfundsberegningerne ser ud på nuværende tidspunkt,
så er det ikke muligt endnu. Men der er meget fokus på 70% CO2 reduktion frem til 2030,
og vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme, gør et stort arbejde for at vi kan være
med til omstilling fra Naturgas til fjernvarme.
Vi er startet på Knøsgårdvej i Industrien og de første er tilkoblet. Thomasmindeparken er vi
i gang i disse dage, og der er ca. 60% forhånds interesse for at blive tilsluttet, i sidste uge
have vi informationsmøde på Søparken med ca. 80 deltagere.
I Biersted har vi opstillet vores Containerløsning, i det ny udstykkede område, og der har
været henvendelse, fra flere forbrugere som ligge tæt på, for om de kan blive tilkoblet.
m) Energisparemål:
Det er nu slut med Energisparemål, 2020 var sidste år hvor vi skulle aflevere 2.000 MWh i
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en eller anden form for energispare beviser.
n) Varmepris: For 8 år i træk fastholder vi afregningsprisen på 450,00 kr./MWh, og vi
fastholder prisen men kan ikke garantere at vi ikke vælger at sætte prisen lidt ned næste
år.
På landsplan ligger vi nr. 95 ud af 389 hvis man kigger på en opgørelse fra ” Energitilsynets
prisstatistik for fjernvarmeområdet januar 2021” målt på en Bolig på 130 kvm, med et
varmeforbrug på 18,1 MWh. Vores pris er kr. 11.958 om året og middel prisen på landsplan
er kr. 14.472,-, hvilket vi synes er særdeles tilfredsstillende.
Bestyrelsen synes det er en meget fornuftig pris vi betaler for varmen her i byen, så vi
fortsætter med at investere i ledningsoptimering.
Hvis vi skal sammenligne os med vores nabobyer så ser prisen også ganske god ud.
o) Vedtægtsændringer:
På sidste generalforsamling ændrede vi nogle punkter i vedtægterne, som vi skal oplys på
denne generalforsamling:
Myndighederne har besluttet at vi skulle ændre regnskabsår, så vi følger kalenderår. Det
betyder at vores generalforsamling nu ligger i marts i stedet for august,
Punkt 7.1 bliver ændret fra: I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2
bestyrelsesmedlemmer. Til: I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år afgår 2
bestyrelsesmedlemmer.
p) Samarbejde Jetsmark Varmeværk og Ryå projektet:
Vi har siden sidste generalforsamling fulgt udviklingen i nye varme kilder og har også taget
vores Ryå projekt op til overvejelse med vores rådgiver, og som landet ligger pt. er det
stadig ikke en god ide for Aabybro fjernvarmeværk, så vi har besluttet at lægge projektet i
skuffen og først tage det frem hvis vi kan se at det vil give god mening for os at udnytte
dette pojekt.
q) Hjemmesiden: www.aafv.dk og på Facebook https://www.facebook.com/aafv.dk/ kan i
følg os.
r) Håndværkerne
Vi har siden sidste generalforsamling, igen haft et godt samarbejde med håndværkerne.
Dette samarbejde har den stor betydning, for at vi har kunnet levere varme til forbrugerne,
døgnet rundt hele året.
s) Tak
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke personalet, for det fantastiske gode samarbejde,
og den ansvarsfulde måde arbejdet er blevet løst på siden sidste generalforsamling. Der er
ingen tvivl om at det er deres indsats, der er årsagen til den gode drift.
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t) Tak
Jeg vil også takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.
u) Regnskab: Vi har valgt at gentage succesen fra sidste generalforsamling, og spare
revisoren, så Michael Blirup vil fremlægge regnskabet.
Dagsorden:
3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Jan Præstegaard og Michael Blirup)
v) 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
(Sidste år blev 1. sup. Michael Bech og 2. sup. Erik Ingerslev Larsen)
w) 9. Valg af revisor. (pwc)
x) 10. Eventuelt.
a. Tak for dirigent opgaven.
y) Tak til jer forbrugere der er mødt op i aften, jeres interesse for varmeværket er af stor
betydning for os, det må være i alles interesser, at vi bevarer troen for det nære i
samfundet, det gælder også for fjernvarmens forbrugere, derfor tak for jeres fremmøde.
Bjarne Dahl
Formand
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