Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den 27. april 2022 kl. 18.30 i Kulturhuset Pavillonen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning for det forløbne år.
Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
Budget for indeværende driftsår fremlægges.
Forslag fra bestyrelsen.
Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er følgende:
Kent Soelberg
(genopstiller)
Anders Lisvad
(genopstiller)
Henrik Møller
(genopstiller)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Ad. 1:
Formand Kent Soelberg bød velkommen og foreslog, at man valgte advokat Elin Andersen til dirigent.
Elin Andersen valgtes til dirigent og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og
rettidigt indvarslet, samt at den var beslutningsdygtig med hensyn til den foreliggende dagsorden.
Ad. 2:
Kent Soelberg aflagde bestyrelsens mundtlige beretning for året 2021.
Elin Andersen udbad sig herefter kommentarer til beretningen.
Frede Frandsen takkede for en meget god beretning og udtrykte positivitet omkring de faldende varmepriser. Frede Frandsen oplyste, at grundlaget for den positive udvikling kunne begrundes helt tilbage i
tilslutningspligten, der blev kommunalt besluttet allerede i 1989.
Frede Frandsen spurgte ind til den grønne omstilling, om Grenaa Varmeværks bestyrelse mener, at Grenaa
Varmeværk er CO2-neutralt, når der fyres med flis.
Kent Soelberg oplyste, at på tidspunktet, hvor den fremtidige varmestrategi blev besluttet, var
flisproduktion den bedste mulighed.
Kent Soelberg oplyste desuden, at hele byen kan forsynes med olie ved eventuelle nedbrud – men at der
kun bruges olie i meget begrænset omfang.
Der undersøges altid forskellige scenarier for at gøre det bedst muligt.
Søren Gertsen oplyste, at der er tæt på 100 % tilslutning, men enkelte dispensationer er stadig gældende
(primært el-opvarmede ejendomme).

Frede Frandsen spurgte, om det var korrekt, at Lallemann har overskudsvarme, der kan dække 200
parcelhuses forbrug – og hvorfor der ikke satses mere på overskudsvarme.
Kent Soelberg svarende, at Grenaa Varmeværk har et samarbejde med Kvickly omkring overskudsvarme –
dog en begrænset mængde.
Kent Soelberg oplyste desuden, at Lallemann har en meget stor kapacitet af overskudsvarme, og at der er
arbejdet på flere forskellige muligheder.
Dog er der modsatrettede interesser for de 2 virksomheder. Ved et eventuelt samarbejde skal Grenaa
Varmeværk foretage store investeringer og skal dermed have garanti for et længerevarende samarbejde,
som det kan være svært for en internationalt virksomhed at give.
Jan Svenningsen spurgte, om der ikke var afgifter på overskudsvarme.
Søren Gertsen svarede, at reglerne omkring afgifter på overskudsvarme er ændrede, men at de – grundet
produktionsmetode – ikke har været gældende for Lallemann.
Jan Svenningsen spurgte, hvad omkostningerne til det nye solcelleanlæg var pr. MWh.
Søren Gertsen svarede, at den samlede investering beløber sig til ca. 40 mio. kr., dette vil betyde en
produktionspris på ca. 35 øre pr. kWh.
Søren Gertsen oplyste desuden, at Grenaa Varmeværk fra Energistyrelsen har opnået tilladelse til
nettoafregning – dvs. afregning uden afgifter og desuden ingen omkostninger til netselskabet Konstant.
Anders Høgenhaven spurgte, om der har været henvendelse fra nabolandsbyer omkring levering af
fjernvarme.
Søren Gertsen svarede, at der ikke har været henvendelser – udover fra en virksomhed på Grenaa Havn,
der kunne være interesseret i fjernvarme til opvarmning af tanke, der arbejdes videre hermed.
Ad. 3:
Elin Andersen gav herefter ordet til statsautoriseret revisor Morten Jarlund.
Morten Jarlund gennemgik årsrapportens hovedpunkter.
Elin Andersen anmodede om bemærkninger hertil.
Frede Frandsen bemærkede, at den gode historie omkring de lave priser burde blive udsendt i en printet
årsrapport til alle forbrugere – som det skete for år tilbage.
Elin Andersen svarede, at bestyrelsen noterede dette ønske.
Per Lund bemærkede, at årsaflæsning var foretaget den 14. december 2021 og ikke den 10. december 2021
som oplyst af Morten Jarlund.
Per Lund spurgte, hvad kr. 11.837 i kapitalandele består af.
Morten Jarlund svarede, at tallet dækker over kapitalandele i DFP og Softværket.

Der var ingen yderligere bemærkninger til gennemgangen af årsrapporten, som herefter blev godkendt.
Ad. 4:
Elin Andersen gav ordet til statsautoriseret revisor Morten Jarlund, som gennemgik hovedpunkter fra
budgettet for 2022.
Elin Andersen anmodede herefter om bemærkninger til budgettet for 2022.
Der var ingen bemærkninger til budgettet for 2022.
Ad. 5:
Elin Andersen oplyste, at der ingen forslag var fra bestyrelsen.
Ad. 6:
Elin Andersen oplyste, at der ikke var indkommet forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Ad. 7:
Valg til bestyrelsen:
Kent Soelberg
Anders Lisvad
Henrik Møller

(genopstiller)
(genopstiller)
(genopstiller)

Da der ikke var andre forslag, betragtes Kent Soelberg, Anders Lisvad og Henrik Møller som genvalgte.
Ad. 8:
Som suppleanter foreslog bestyrelsen:
1. suppleant Lise Kristensen
2. suppleant Anders Gleerup
Da der ikke var andre forslag, betragtes suppleanterne som valgte i den nævnte rækkefølge.
Ad. 9:
Bestyrelsen foreslog genvalg af revisor.
Revisor blev genvalgt.
Ad. 10:
Frede Frandsen anbefalede at bruge Grenaa Varmeværks app til e-Forsyning for løbende kontrol af måler.

Søren Gertsen oplyste, at man på e-Forsyning kan finde oplysninger om forbrug og forskellige dokumenter
fx årsopgørelser m.v.
Søren Gertsen opfordrede desuden til at lave tæthedskontrol på eget anlæg – på Grenaa Varmeværks
hjemmeside findes en video, der beskriver hvordan.
Jan Svenningsen spurgte, hvorfor der var problemer med visningen af forbrug i december/januar i eForsyning.
Søren Gertsen svarende, at systemet desværre ikke kan håndtere et aflæsningstidspunkt, der ligger før
31/12 – bl.a. derfor ændres aflæsningstidspunkt til ultimo 2022.
Der var ikke yderligere bemærkninger.

Elin Andersen
Dirigent
Mette Kvist Jakobsen
Referent

