
Fur Kraftvarmeværk, Vilietoften 4, 7884 Fur. SE-nr.: 18474492. 
Tlf.: 97593844. Fax.: 97593849. E-mail: fkv@mail.dk 

 

 Side 1 af 3

Referat fra Generalforsamlingen den 19. oktober 2022, kl. 19.30 
 
 
Formand Esben Sejr Jeppesen bød velkommen til de fremmødte andelshavere. 
I alt var der 56 deltagere inkl. bestyrelsen. Heraf 45 stemmeberettigede. 
 
 
 

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Dorte Christensen, som blev valgt enstemmigt. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne, idet der er indkaldt pr. brev udsendt den 21. 
september 2022, samt annonceret i Salling Avis den 28. september 2022. 
 
 

2. Beretning for det forløbne regnskabsår: 
Formand Esben Sejer Jeppesen bød velkommen og takkede for fremmødet. Herefter aflagde 
han beretning for det foregående regnskabsår. 
Værket modtager fortsat stabil levering af varme fra Skamol Branden, med undtagelse af en 
kortere periode i juli måned, hvor Skamol lukker ned for at renovere på/forbedre anlægget. 
Imidlertid har Skamol valgt at opsige varmeaftalen til ophør pr. 1. februar 2024. Bestyrelsen 
er lidt uforstående overfor årsagen hertil. Det har været svært at komme i kontakte med 
Skamols ledelse, for at få sagen uddybet. Den korte forklaring er, at man pga. energisituati-
onen vil se på alternative energikilder til gas grundet de høje gaspriser, samt et ønske om at 
overgå til mere grøn energi. Der er derved en usikkerhed om, hvor meget overskudsvarme 
Skamol i så fald vil kunne generere og levere til værket. I den nærmeste fremtid vil der fore-
stå nogle drøftelser med Skamol om fremtiden. Bestyrelsen håber på en snarlig afklaring, og 
at der indgås en ny aftale med Skamol.  
Bestyrelsen må desværre igen i år varsle prisstigninger. Den optimistiske prisfastsættelse 
ved varmeårets start skyldes, at bestyrelsen var bekendt med en delvis fastprisaftale mellem 
Skamol og gasselskabet, og derfor håbede på, at prisen også kunne holdes i bero på værket. 
Dette er desværre ikke tilfældet. Stigningerne sker pr. 1. december 2022, men kommer først 
til at slå igennem pr. 1. januar 2023, da der er udsendt opkrævning for november måned og 
december måned som bekendt er betalingsfri. Den variable pris stiger til kr. 1.000,00 pr. 
MWh og den faste pris med ca. 14% til kr. 7.125,00 incl. moms. Hvis man betaler ekstra fast 
afgift stiger den tilsvarende.  
Skamol er som supplement til gassen påbegyndt at anvende olie, som energikilde. Der er 
derfor også drøftelser i gang mht. beregning af prisen for overskudsvarmen, der som be-
kendt indekseres efter gasprisen. Dette er man ikke helt nået til enighed om, så indtil videre 
er værket nødt til at hæve priserne. 
Mht. varmechecken på kr. 6.000,- må vi beklageligvis meddele, at vi forbrugere hos Fur 
Kraftvarmeværk ikke er berettiget hertil. Værket har i 3 omgange forsøgt at argumentere 
overfor Forsyningstilsynet, for at ændre dette, men desværre forgæves.  
I det forgangne år har værket fået opdateret sin SRO-styring. Det har tidligere været et firma 
i Holstebro – Dansk Miljø og Energiteknik (DME), der har stået for dette. Der er indhentet 
tilbud derfra, men også fra et andet firma – SKATEK – som er hjemmehørende i Skive. Da 
dette tilbud var en hel del billigere end DME, er det SKATEK, der har stået for opgaven. 
Indtil videre kører det uden problemer.  
Dirigenten forhørte sig herefter, om der var spørgsmål til formandens beretning.  
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Sp. fra en andelshaver gik på, hvilke alternative muligheder der til overskudsvarmen. Der er 
mulighed for at køre med kedlen, men det er også på gas. Alternativt kan man f.eks. ansøge 
om andre kilder – en varmepumpe eller lign.  
Erik Wind har opstartet et energiprojekt gennem Ø-foreningen – Fur EVER. Der er herfra 
indkaldt et møde i november, som han kort orienterede om. I mødet deltager repræsentanter 
fra Skamol, Imerys, Fur Kraftvarmeværk og Energibyen Skive. Det er et forsøg på at vurde-
re, hvilke muligheder der er, for yderligere genvinding og aftag af overskudsvarme på Fur.  
Bestyrelsesmedlem Jens Tang kunne også oplyse, at det formodes at Skamol kun har opsagt 
aftalen, fordi de endnu ikke ved, hvorvidt de ved en omstilling af produktionen, har nok 
varme til at opfylde vores aftale. Der er ingen, der har smækket med døren og man håber, at 
kunne lave en ny aftale.  
Der var ikke flere spørgsmål, og formandens beretning blev herefter godkendt af generalfor-
samlingen. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: 
Revisor Kristen Bertelsen fremlagde regnskabet for det forgangne regnskabsår. Mht. salg er 
der solgt ca. 4.300 MWh mod budgetteret 4.600 MWh. Den variable afgift blev pr. 1. no-
vember 2021 hævet, så gennemsnitsprisen for året var kr. 642,- +moms. Den faste afgift 
blev hævet fra kr. 3.700,- + moms til kr. 5.000,- + moms. Alt sammen pga. de voldsomt sti-
gende gaspriser. Omsætningen på godt 4. mill. mod ca. 3 mill. året før. Der er indkøbt og 
produceret varme for ca. 2.2 mill. mod 1.1 mill. året før. Dette beløb er dog væsentligt ned-
sat, fordi værket har modtaget en tilbagebetaling af afgifter fra SKAT. Det ender derfor i et 
samlet overskud på kr. 97 TDK hvortil skal lægges 45 TDK fra året før. Der er derefter 142 
TDK som kan tages med over, og skal indregnes i dette års priser. Det er bedre end budget-
tet, hvor der var budgetteret med et lille underskud.  
Revisor gennemgik herefter balancen i store træk.  
Dirigenten forhørte sig, om der var spørgsmål til det reviderede regnskab. Dette var ikke til-

fældet, og regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger. 

 
4. Fremlæggelse af budget for 2022/2023: 

Revisor gennemgik budgettet. Som nævnt var der ændringer i forhold til det udkast, der var 
lagt på hjemmesiden. Der kommer en stigning pr. 1. december 2022 således at prisen for he-
le året hedder kr. 1.000,- incl. moms pr. MWh i variabel afgift og kr. 7.125,- i fast afgift.  
Som hovedregel siger man, at et standardforbrug i et hus på 130 m2 er 18,1 MWh. I 2021 
priser svarer det til ca. kr. 20.800,-. I 2022 svarer det til ca. kr. 25.200,-. Det må siges, at væ-
re en forholdsvis høj varmeudgift. Vi må trøste os med, at skulle værket fyre med gas, ville 
det have været dobbelt så dyrt. Der har været nogle gode år på prisfronten, nu går det des-
værre den anden vej. Budgettet er baseret på baggrund af forventede priser fra Skamol. Der 
er dog stadig noget, der mangler at falde på plads. Pt. går priserne lidt ned, men der er ingen 
der ved, hvad der sker fremover. Det er budgetteret med et lille underskud, men dette håbes 
delvist udlignet af manglende renter fra SKAT på tilbagebetaling af afgift. Dette er endnu 
ikke opgjort.  
Sp. fra andelshaver går på, at hvis der spares på varmen, om posten til køb af varme så ikke 
også falder. Revisor bemærker, at dette følges meget godt ad, hvis prisen holder.  
Best. medlem Jens Tang bemærker til dette, at værket dog har et ledningstab på ca. 40%. 
Hvis der spares for meget på varmen, kan dette stige til f.eks. 50%, som forbrugerne jo også 
skal betale. Dette skyldes et forholdsvist stort ledningsnet på 11 km. til ca. 260 forbrugere. 
Det er derfor ikke givet, at det kan betale sig at spare alt for meget på varmen.  
Budgettet blev herefter blev godkendt uden yderligere spørgsmål.  
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5. Forslag fra bestyrelsen: 

Ingen forslag.  
 

 

6. Indkomne forslag fra andelshaverne: 
Ingen forslag. 
 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:   

På valg var Esben Sejr Jeppesen, Gunnar Christensen og Jens Jørgen Pedersen. Esben Sejr 
Jeppesen og Gunnar Christensen var begge villige til at modtage genvalg, medens Jens Jør-
gen Pedersen ikke ønskede genvalg.  
Af bestyrelsen blev foreslået Erik Wind Andersen som blev valgt enstemmigt. 
Der var ikke andre forslag, og Esben og Gunnar blev derfor betragtet som genvalgt. 
På valg som suppleanter var følgende: 
1. suppleant: Sonja Justesen. 
2. suppleant: Søren Jul Søndergaard. 
Begge var villige til at modtage genvalg, og da der ikke var andre forslag, blev begge sup-
pleanter herefter valgt uden afstemning. 

 
 

8. Valg af revisionsfirma: 
Bestyrelsen foreslog Revisionsfirmaet Beierholm, som blev genvalgt. 
 
 

9. Eventuelt: 
En forbruger forespurgte mht. til alternativer til Naturgas. Hvor lang tid vil det evt. tage 
f.eks. at installere en varmepumpe.  
Det vides ikke med bestemthed. Der er i øjeblikket vist en vis ventetid på diverse installatio-
ner, men der er godt 2 år at løbe på. Det blev bemærket, at Skamol godt nok har opsagt afta-
len til 1. februar 2024, men da der i kontrakten står, at man kan opsige med 2 års varsel til 
udgangen af et kalenderår, mener bestyrelsen ikke at aftalen kan opsiges før pr. 31. decem-
ber 2024. Dette vil Skamol blive gjort opmærksom på.  
Der var ikke flere bemærkninger til dette punkt, hvorfor dirigenten takkede for god ro og or-
den.  
Formanden takkede bestyrelseskolleger og dirigenten. Generalforsamlingen afsluttedes her-
efter med kaffe og brød.  
 
 
  
Dirigent: Dorte Christensen    Ref.: Christa B. Lykke 


