
Egebjerg Nærvarme a.m.b.a.

Egebjerg 15. juni 2021

Referat af ordinær GF – Egebjerg Nærvarme

GF jf. vedtægterne

1. Valg af dirigent. Peter Funch vælges.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Morten fremlægger. Ingen

indsigelser.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. Carsten fra pwc

fremlægger. Årsrapport godkendt uden anmærkninger.

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende

driftsår fremlægges til orientering. Carsten fra pwc fremlægger.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering. Morten

fremlægger.

6. Forslag fra bestyrelsen. Ingen forslag.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. Skal være bestyrelsen i hænde

10 dage før GF, altså senest den 5. juni 2021. Ingen forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Erik Svenstrup, Peter Villemoes og Svend Buchardt

genvælges.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Henrik Larsen og Ove Madsen genvælges.

10. Valg af revisor. Pwc genvælges.

11. Eventuelt. Morten oplyser at vi har fået en henvendelse fra Odsherred Forsyning

om evt. overtagelse af Egebjerg Nærvarme. Bestyrelsen undersøger dette

nærmere.

Dirigent Peter Funch
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Se bestyrelsens beretning på modsatte side.

Bestyrelsens beretning 2020

Året har budt på almindelig drift og vedligehold af varmeværket og der er ikke sket de store ændringer i

2020. Varmeværket har investeret i en teleskoplæsser, så vi selv kan fylde vores lager op med flis og så vi

nemmere kan modtage lokalt produceret flis direkte aflæsset på pladsen, som de fleste leverandører ønsker

det.

Årsregnskabet

Det viser et lille overskud, hvilket er brugt til at nedbringe vores underdækning med samme beløb.

Derudover er regnskabet gennemgået kritisk for hvorvidt anlæg nu også er konteret som anlæg så ikke det

belaster driften. Dette samt lidt mindre afskrivning i 2021 har medfører at vores underdækning fra sidste år

afvikles. Regnskabet gennemgås lidt senere i aften af revisoren.

Priserne

Priserne er uændret i 2021. Faktisk er de faldet, fordi der ikke siden opstart af værket er foretaget

pristalsregulering. Priserne er fastholdt fordi vi valgte at køre en tilslutningskampagne grundet nye store

tilskud til udfasning af oliefyr og derfor ikke synes det gav mening at kombinere kampagnen med en mindre

prisstigning. At regnskabet for 2020 balancerer skyldes udelukkende den frivillige og ulønnede indsats fra

driftsgruppe og bestyrelse.

Priserne for 2022

De er svært at sige noget om på nuværende tidspunkt, men en mindre prisstigning kommer nok på tale og en

del af den vil være almindelig pristalsregulering. Ubekendte faktorer er bl.a. om der kommer afgifter på

biomasse. Uanset hvad vil bestyrelsen selvfølgelig gøre sig umage med at holde prisen så lav som muligt.

Drift

Vi synes værket kører fornuftigt og det fungerer godt med driftsgruppen som varetager vagten på værket en

uge ad gangen.

Derudover mødes driftsgruppen et par gange om året og rengør og rydder op på værket og

udenomsarealerne. Alle er meget velkomne på disse dage og i 2020 har vi haft et par hyggelige arbejdsdage

på værket, hvor fremmødet har været flot.

Vores brændsel er som bekendt flis som vi forsøger at skaffe så lokalt som muligt. Faktisk er der ret meget flis

i vores lokalområde, så ambitionen om at fyre med lokalt produceret flis er overskuelig at indfri.
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Solceller:

Det viste sig, at varmeværket ikke havde en summarisk elmåler, hvilket er vigtigt når man har

et solcelle- anlæg. Derfor har gevinsten ved solcelleanlægget ikke været særlig stor i 2020. Nu er måleren

imidlertid skiftet og 2021 vil vise, hvor stor en besparelse vi får ud af at have solcelleanlægget.

/Bestyrelsen
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