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

Referat fra Generalforsamlingen den 13. oktober 2021, kl. 19.30
Formand Esben Jeppesen bød velkommen til de fremmødte andelshavere.
I alt var der 32 deltagere inkl. bestyrelsen. Heraf 27 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 15.
september 2021, samt annonceret i Salling Avis den 22. september 2021.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår:
Formand Esben Sejer Jeppesen bød velkommen til de fremmødte, og aflagde herefter beretning for det foregående regnskabsår.
Driftsmæssigt har det været et stabilt år. Skamol har stort set leveret al varmen. Værket har
solgt lidt mere end det foregående år. Dette skyldes dels lidt flere forbrugere, samt en kold
vinter/forår. Der er siden nytår kommet 4 nye forbrugere, hvoraf de 3 er tilsluttet. Der har
endvidere været flere forespørgsler, som endnu ikke har ført til tilslutning.
Sidste år var der tale om et evt. salg af gasmotoren, som ikke længere benyttes. Der har dog
kun været kontakt til et enkelt firma, som ville fjerne motoren uden omkostninger for værket, men uden at ville give noget for den. Bestyrelsen har derfor indtil videre ikke foretaget
sig mere ang. dette. Da motoren er gammel – nærmere bestemt 26 år, bliver det muligvis ikke nemt at få noget for den. Bestyrelsen vil dog afvente om der byder sig en lejlighed.
I samme forbindelse er værkets forsikringer blevet gennemgået, og motorforsikringen taget
ud. Der er modtaget et tilbud fra Alm. Brand, som var ca. kr. 20.000 under det nuværende
beløb. Endvidere mangler vi at modtage tilbud fra Codan, hvor værket p.t. er forsikret. Deres pris var dog nogenlunde tilsvarende Alm. Brands uden motorforsikringen. På sidste generalforsamling var der en forespørgsel mht. leasing af varmeunits til forbrugerne. Bestyrelsen har undersøgt sagen og drøftet det med bl.a. Dansk Fjernvarme. Der er en del omkostningstung administration forbundet med at skulle lave en sådan ordning, og bestyrelsen har
vurderet, at der minimum skal være mellem 50-100 forbrugere, der ønsker at lease, førend
det kan betale sig økonomisk. Der er også nogle finansierings- og forsikringsmæssige ting,
som i givet fald skal ændres. Bestyrelsen har derfor besluttet, at det ikke er noget man vil gå
ind i på nuværende tidspunkt.
Som følge af energiprisernes himmelflugt i de sidste måneder, herunder de voldsomt stigende gaspriser, som også har indflydelse på prisen på overskudsvarmen, ser bestyrelsen sig
nødsaget til at hæve priserne for det indeværende varmeår. Revisor Kristen Bertelsen og bestyrelsesmedlem Jens Tang, vil komme nærmere ind på dette efterfølgende.
Generalforsamlingen blev orienteret om, at revisionsfirmaet PWC’s Skiveafdeling er blevet
købt af revisionsfirmaet Beierholm og har som følge heraf skiftet navn til dette. Det er stadig
de samme folk, der er ansat i afdelingen.
Bem. fra forbruger ang. spørgsmålet om leasing: Det var blevet foreslået, fordi det evt. var
en god mulighed for at få udskiftet units’ene. De er jo også 26 år gamle for de flestes vedkommende. Ifølge formanden er de nye anlæg muligvis bedre mht. afkøling, men dette betyder ikke så meget, når værket ikke producerer varme på motoren længere.
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Bestyrelsesmedlem Jens Tang gennemgik prisudviklingen gennem de seneste år. Prisen på
overskudsvarmen fra Skamol er indekseret efter gasprisen i 2013 med udgangspunkt i, at
værket ikke selv må kunne producere billigere, hvis gasprisen er lav. Dette er kommet os til
gode indtil nu, fordi gaspriserne har været meget lave. Tidligere har både den faste og
variable afgift været faldende, men nu får de desværre begge et nøk op igen. Henover
sommeren er der sket en voldsom stigning og gasprisen er steget til ca. 6-7 gange så meget.
Indeks er lige nu mellem 200 og 300. Det vides ikke, om har toppet? Lige nu ser det ud til,
at prisen er faldet lidt igen, men prognosen siger, at den holder frem til første halvdel af
2022. Bestyrelsen ser derfor inden anden udvej end at hæve priserne, for at imødegå et stort
underskud, som i givet fald vil give en endnu højere pris næste år. Mht. afgiften på
overskudsvarmen, vil den fremover ikke være procentuel. Hvis Skamol kan (og vil)
certificeres, kan det måske gøre, at afgiften falder helt væk. Det vil muligvis koste lidt, hvis
det skal ske, men vil være en fordel i den sidste ende. Nu er afgiften 33% og med de
nuværende høje priser, er det en del.
Sp. Fra forbruger: Betyder det, at prisen sættes op til jul. Sv. Fra Jens Tang: Nej den sættes
op hurtigst muligt, så den ikke bliver endnu højere sidst på varmeåret.
Der var herefter ikke flere spørgsmål til bestyrelsens beretning, som blev godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Revisor Kristen Bertelsen fremlagde regnskabet for det forgangne regnskabsår. Det var lidt
koldere så der er solgt 4.630 MWh mod 4.248 året før. Variabel afgift kr. 424,- +moms. Fast
afgift kr. 3.700,- + moms. Der har været 5 nye tilslutninger. Gasprisen har været lav i lang
tid indtil omkring sommerferien. I de finansielle aktiver er indregnet, at Skive Kommune nu
er begyndt at tage garantiprovision for de lån de yder garanti for. Der er tale om et lån på
0,4% + garanti andel på 2%.
Revisor gennemgik herefter balancen.
Der var ingen spørgsmål, og det reviderede regnskab blev herefter godkendt uden bemærkninger.
4. Fremlæggelse af budget for 2021/2022:
Revisor gennemgik budgettet. Som nævnt vil der komme en stigning pr. 1. november 2021 i
forhold til det første budget, som er kr. 432,- + moms i variabel afgift og kr. 3.700,- + moms
i fast afgift. Da overskudsvarmeprisen bliver væsentligt større end først antaget vil de komme opkrævninger stige, således at gennemsnitsprisen for hele varmeåret bliver kr. 642,- +
moms i variabel afgift og kr. 5.000,- + moms i fast afgift.
Budgettet blev herefter blev godkendt uden yderligere spørgsmål.
5. Forslag fra bestyrelsen:
Ingen forslag.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne:
Ingen forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg var Jens Tang og Regnar Graversen, som begge var villige til at modtage genvalg.
Der var ikke andre forslag, hvorfor begge blev genvalgt til bestyrelsen.
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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 suppleanter herefter valgt uden afstemning.
8. Valg af revisionsfirma:
Bestyrelsen foreslog Revisionsfirmaet Beierholm, som blev genvalgt.
9. Eventuelt:
En forbruger foreslog, at værket skal ændre navn til at hedde Fur Varmeværk i stedet for Fur
Kraftvarmeværk, da vi ikke længere producerer kraftvarme. Bestyrelsen vil prøve at undersøge, hvad der skal til for at ændre det. Der skal formentlig ændres noget i vedtægter mv.
Der var ikke flere bemærkninger til dette punkt, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med kaffe og brød.

Dirigent: Dorte Christensen

Ref.: Christa B. Lykke

Side 3 af 3

