Den 22. marts 2018 kl. 18.00 afholdtes selskabets årlige generalforsamling på Hotel
Svendborg i salen ”Valdemar/Tranekær”.
Foruden bestyrelsen og personale fra Svendborg Fjernvarme var der mødt 27 andelshavere
op, repræsenterende ejendomme med i alt 296 gyldige stemmer, i henhold til
vedtægternes § 7.5 og 7.6.

Ad 1. Valg af dirigent
Formanden Jørgen Lindegaard bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne advokat
Henning Moritzen, Advokatfirmaet Henning Moritzen som dirigent, idet han samtidig
forespurgte om andelshaverne havde andre forslag. Da dette ikke var tilfældet, valgtes
advokat Henning Moritzen uden afstemning.

Ad 2. Beretning for perioden 1. januar til 31. december 2017.
Formand Jørgen Lindegaard berettede blandt andet som følger:
Det har igen været et godt år for SFV
Varmeforbruget hos forbrugerne var for året 2017 meget tæt på det budgetterede forbrug.
Økonomi:
Svendborg Fjernvarme var dermed i år 2017 én af landets billigste fjernvarmeværker.
Produktionsanlæg
Som omtalt på seneste generalforsamling, har Svendborg Fjernvarme etableret et 25 MW
el-kedelanlæg.
Distributionsanlæg
Også i år 2017 har Svendborg Fjernvarme foretaget forebyggende ledningsrenovering - i
alt mere end 2 kanalkilometer.
Forbrugeranlæg
I årets løb er tilsluttet 7 nye forbrugere – Svendborg Fjernvarme byder disse velkommen.
Projekter
I forbindelse med Svendborg Fjernvarmes Strategiplan 2025, har vi i 2017 undersøgt
mulighederne for omstilling til billigst mulig bæredygtig varme samt udviddelse af vort
fjernvarmeforsyningsområde.
Afslutning
Jeg vil afslutte med at takke bestyrelsen og personalet ved Svendborg Fjernvarme for en
god indsats og et godt samarbejde – og vil herefter overlade ordet til Carl.
Carl Madsen berettede som følger:
Termografering af ledningsnet
Carl Madsen orienterede om det nye tiltag med at foretage termografering af
ledningsnettet med drone.
Elkedelanlæg
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Carl Madsen redegjorde for det økonomiske resultat gældende elkedelanlæggets drift år
2017 – med en besparelse på 2 mio.kr, samt et tilskud for overskydende strøm – primært
fra Nordtyskland – på 4½ mio.kr. Dette ved en samlet investering på 8 ½ mio.kr, (ca. 2
mio.kr. lavere end budget)
Fremtidige varmepriser
Carl Madsen fremviste Energistyrelsens prognose af 15. august 2017 for prisudvikling
gældende naturgas, el og flis fra år 2017 til år 2040 – med en procentvis stigning excl.
afgifter på 100 % gældende naturgas, 65 % gældende elektricitet og 15 % gældende træflis.
Med ovennævnte kunne Carl Madsen opgøre de økonomiske konsekvenser frem til år
2024 om vi ikke foretager os noget – herunder:
-

År 2019 - Bortfald af ”Grundbeløb”:
I alt 14 til 19 mio.kr/år, (om SKV med
eller ej).
- År 2019 til 2025 – Stigende gas- og elpriser: I alt 7 mio.kr/år.
- År 2024 - Bortfald af aftale om affaldsvarme: I alt 18 mio.kr/år.
- Samlet prisstigning fra 2019 til 2025:
Totalt 44 mio.kr/år.
Svarende til ca. 50 % af den nuværende omsætning.
Strategiplan 2025
Carl Madsen oplyste, at beregninger fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab, Solid Energy,
TI samt egne beregninger viste muligheder for at kompensere den tidligere samlede
prisstigning på 44 mio.kr. med op til 30 til 40 mio.kr./år - 30 mio.kr./år om en eldrevet
varmepumpeløsning og 40 mio.kr./år om en flis-baseret løsning.
Endvidere oplyste Carl Madsen at en udvidelse af forsyningsområdet svarende til 20 %
flere forbrugere ville kunne give en økonomisk synergieffekt på 1 til 3 mio. kr./år.
Fjernvarmeforsyning af SAB
Carl Madsen orienterede om mulighederne for fjernvarmeforsyning til Svendborg AndelsBoligforenings blokvarmecentraler – Strynøvej og Byparken.
Energistyrelsens basisfremskrivning 2017
Carl Madsen fremviste nogle figurer fra Energistyrelsens basisfremskrivninger 2017 – der
viser hvorledes priser på el-og naturgas samt forbruget af kul vil stige i de kommende år.
Steen Vestervang bad om ordet. Steen Vestervang oplyste at hele bestyrelsen stod bag
Strategiplan 2025 og mente fremtiden er elektrisk – det kræver bare noget tid at
færdigudvikle varmepumpeteknologien til målet i år 2025. Ser man på hvor elektriciteten
til varmepumperne kommer fra, oplyser Energistyrelsen i deres miljødeklaration for år
2016, at følgende sammensætning haves: 48 % kul + 25 % naturgas + 8 % vind + 1 % olie +
resten fra import – herunder atomkraft i Sverige, brunkul i Tyskland m.v. Problemet er at
el fra vindmøller ikke er til rådighed når behovet er der. Så varme fra en varme-pumpe er
ikke baseret på grøn energi. Geotermisk varme er ikke en mulighed i Svendborg og
solvarme passer ikke ind så længe vi har affaldskraftvarme. De beregninger vi har fået
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lavet ved Dansk Fjernvarmes Projektselskab viser at flis-fyringsanlægget har den bedste
økonomi – dette også idet vi ikke har egnet overskudsvarme med en rimelig temperatur –
som f.eks. ved datacentre m.v.
Steen Vestervang mente dog ingen af de 2 alternativer – flis og varme-pumpe – ville sikre
en grøn teknologi.

Ad 3. Godkendelse af revideret årsregnskab for 2017.
Carl Madsen fremlagde revideret regnskab og redegjorde herfor.
Dirigent spurgte generalforsamlingen om der var fremmødte, der ikke kunne godkende
regnskabet. Da dette ikke var tilfældet erklærede dirigent Henning Moritzen regnskabet
for godkendt.
Ad 4. Fremlæggelse af budget for året 2018 – til orientering.
Carl Madsen fremlagde budget og redegjorde herfor.

Ad 5. Indkomne forslag.
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen har valgt at trække forslag om ændring af vedtægterne,
grundet den måde fjernvarmeforsyning er tinglyst på hver enkelt ejendom, giver
anledning til drøftelse af, om det er i overensstemmelse med ønsket med forslag til
ændring af § 7.5 der er stillet.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Herefter præsenterede kandidaterne sig:
- Kirsten Elkjær: Kom ind som suppleant i 2017 og overtog efter John Andersens
fratrædelse i sommeren 2017 – ser bestyrelsesarbejdet som værende spændende –
ønsker mere grøn energi men også en risikospredning – føler sig klædt på til endnu en
periode.
- Jørgen Lindegaard: Har været med i bestyrelsen i 4 år, heraf de 3 som formand – føler,
at der er startet godt op med strategiplanen og mere åbenhed omkring hvad vi går og
laver – ønsker også det grønne, men med fokus på, hvordan vi gør det billigst muligt
og under hensyn til eksisterende kontrakter samt lovgivning.
- Steen Mørk: Repræsentant for Svendborg Andels-Boligforening – den overvældende
debat i forbindelse med beretningen har skærpet interessen – tror der kan ændres
nogle steder – finder strategiplanen god om end man kan diskutere rækkefølgen af de
enkelte tiltag.
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-

Steen Vestervang: Har været med i bestyrelsen i 2 år – har arbejdet ved Energinet.dk
samt som chefudvikler ved Grøn Energi – var med til at tage initiativ til udarbejdelse
af strategiplan – synes pilen peger på etablering af et effektivt bio-masseanlæg i en
overgangsperiode til varmepumpeteknologien er helt på plads – føler fjernvarmen
også har ansvar for en god økonomi for de forbrugeres der ikke var mødt op til
generalforsamlingen – herunder de ældre og børnefamilierne.

Resultatet af valg til bestyrelse blev som følger:
For 2 årig periode:
Jørgen Lindegaard:
191 – valgt for en 2 årig periode.
Steen Mørk:
106 – valgt for en 2 årig periode.
Steen Vestervang:
103 stemmer.
Kirsten Elkjær:
93 stemmer.
For 1 årig periode:
Kirsten Elkjær:
160 stemmer – valg for 1 årig periode.
Steen Vestervang:
126 stemmer.
Jesper Ullemose – udpeget som Svendborg Kommunes repræsentant.
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Ad 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Michael Ydegaard blev valgt til suppleant.

Ad 8. Valg af revisor.
Deloitte blev genvalgt.

Ad 9. Eventuelt
En forbruger ønskede, at der blev oprettet en fane på fjernvarmens hjemmeside fra hvilke
der kan hentes fuldmagt. Muligheden undersøges.
En forbruger ønsker, at referat fra generalforsamling offentliggøres på fjernvarmen
hjemmeside. Muligheden undersøges.

