2020
Generalforsamling
Hammel Fjernvarme
d. 19. August 2020

Dagsorden
1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning for det forløbne regnskabsår

3.

Det reviderede årsregnskab fremlægges til
godkendelse

4.

Budget for indeværende drifts år fremlægges

5.

Investeringsplan for de kommende år

6.

Indkomne forslag fra andelshavere.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg:
Henrik Ulsø. Modtager genvalg

8.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg: Christian Fredberg. Modtager genvalg.
& Kurt Becker. Modtager ikke genvalg.

9.

Valg af revisorer.
På valg er Kvist & Jensen Statsautoriseret
revisions partner selskab

10.

Eventuelt

Bestyrelsens beretning for året 2019
Generalforsamling hos Hammel Fjernvarme den 19. august 2020
Aktiviteter i årets løb
Det forgangne år har været et tilfredsstillende år for Hammel Fjernvarme med
mange forskellige aktiviteter:
• Produktionen på værket på Irlandsvej har ikke givet anledning til større
leveringsforstyrrelser.
• Vi har renoveret og opgraderet vores ledningsnet for 3,6 mio. kr., investeret i
byggemodningsprojekter for 2,9 mio. kr., en emissionsmåler til affaldsovnen
for 1 mio. kr., 2 nye grabbe til 0,5 mio. kr. og pumper til Godthåbsvej til 0,3
mio. kr. Derudover har vi lavet en delinvestering på 1,2 mio.kr. til en ny
absorptionsvarmepumpe.
• Vi har sløjfet 2 gamle olietanke. Tankene bliver ikke anvendt mere og ikke
erstattet af nye, da vi ikke længere har behov for en stor lagerbeholdning af
fyringsolie. Samtidig sparer vi omkostninger til inspektion af tankene.
• Vi har inviteret til åbent hus den 2. april 2019 i forbindelse med Klima
Favrskov aktiviteterne. 45 gæster mødte op på værket for at få en snak og
rundvisning.
• Den 4. juni 2019 prøvede vi som noget nyt at invitere til vælgermøde om
Energilovningen. 6 folketingskandidater og cirka 50 personer mødte op og
deltog i debatten.
• Værket, centraler og ledningsnettet er generelt i god stand.
Spædevandsforbruget i ledningsnettet stiger langsomt over året. Derfor laver
vi hvert år termofotografering og efterfølgende renovering, der får vandtabet
til at falde til normalt niveau. Efter vi installerede både frem og retur målere
hos forbrugerne finder vi eventuelle brud hos forbrugerne inde i husene. På
den måde får vi vandtabet endnu længere ned. Ledningsnettet renoveres
generelt løbende i forhold til renoveringsplanen.

• Affaldssamarbejdet med Energnist og Måbjergværket kører stadig rigtigt godt.
Udbud og efterspørgsel på affaldsforbrændings-markedet virker sådan, at når
Affaldsvarme i Aarhus sætter prisen op for af brænde affald, bliver mere affald
leveret til os. Sættes prisen ned bliver mindre affald leveret os. Alt i alt kan vi
meddele, at vi i 2019 har haft rigeligt med forsyninger af affald til forbrænding
på Irlandsvej.
• Vi vinder de fleste af vores affaldskontrakter i licitation. Derved har vi bevis
for, at Hammel Fjernvarme har konkurrencedygtige priser.

Budskab:
Et af landets billigste fjernvarmeselskaber
Hammel Fjernvarme er stadig at finde blandt landets billigste varmeværker.
Det er vores mål, at vi også fremover vil være et af landets billigste værker.
Med en pris på 9.379 kr. om året for opvarmning af et standardhus på 130 m2 ligger
Hammel Fjernvarme på Forsyningstilsynets prisstatistik fra januar 2020 nu på en
15. plads ud af næsten 400 værker.
Det har vi rigtig god grund til at være tilfreds med.

Ny klimalov
Året 2019 blev afsluttet med indgåelse af en meget ambitiøs klimalov.
Klimadagsordenen er således kommet for at blive.
Danmarks klimamål er at reducere drivhusgasudledningerne i 2030 med 70 procent
i forhold til 1990. Og her kommer den samlede fjernvarmesektor til at spille en vigtig
rolle.
Hvad betyder det for Hammel Fjernvarme? Vi må forvente skærpede krav til øget
affaldssortering med mindre mængder forbrændingsegnet affald til følge. Derudover
forventes der politisk fokus på det importerede affald.

I øjeblikket har vi ingen problemer med at modtage affald til forbrænding. Vi følger
dog nøje markedet og de politiske vinde omkring affaldsforbrænding i fremtiden og
vi er parat til at investere derefter om nødvendigt.
Vores sekundære varmeproduktion produceres på flis, som hovedsagelig producers
lokalt hos Frijsenborg. Vi ønsker at udnytte lokalt produceret flis og overholde
kriterierne for bæredygtig flis.
Olie og naturgas til individuel opvarmning skal udfases og erstattes af grøn
fjernvarme og individuelle varmepumper. Vi har således en enestående mulighed for
at få de sidste forbrugere med i de områder, vi allerede forsyner. Det gavner
fællesskabet og reducerer ledningstabet.
Direktørskifte
Til information har bestyrelsen allerede i 2018 indgået en fratrædelsesaftale med
Niels Haugaard. Det er her aftalt, at Niels fratræder ultimo februar 2021, hvor
varmepumpeprojektet er installeret.
Bestyrelsen er allerede i fuld gang med at finde en ny direktør til Hammel
Fjernvarme.
Det er bestyrelsens opgave med rettidig omhu at sørge for til enhver tid at have den
rigtige direktør til at lede Hammel Fjernvarme.
Det har vi nu haft i 17 år, men som nævnt i beretningen ved vi, at der fremover vil
være helt nye strategiske udfordringer, som den nye direktør bl.a. skal varetage.
Denne generalforsamling bliver således den sidste, hvor Niels deltager. Niels har
derfor ønsket at få ordet under eventuelt, hvor han samtidig vil vise, hvilken
udvikling, der er sket i den periode, han har været direktør for Hammel Fjernvarme.
Der vil senere blive afholdt en afskedsreception for Niels.
Fastholdelse af forbrugerprisen
Gode priser på affaldsforbrænding, affaldssamarbejde med Energnist og generelle
effektiviseringer bevirker, at vi kan fastholde forbrugerprisen på 335 kr./MWh ekskl.
moms.

Grafer og nøgletal

Afslutning
Til slut vil jeg sige tak til værkets dygtige medarbejdere, direktør Niels Haugaard og
til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde.
Stig Andersen Formand

