Referat af informationsmøde for repræsentantskabet i Farum Fjernvarme den 14. juni 2021.
Mødet startede kl. 17.30 og sluttede 19.30.

Tilstede på mødet var repræsentantskabet.

Øvrige deltagere:
Nighat Kamal (direktør)
Per Frost (BDO)
Bjarke Paaske (Planenergi)
Camilla Bjørslev Paulsen (referent - DLA Piper)

Referat
1. Velkomst
Henrik Haugaard Pedersen bød velkommen og præsenterede dagsordenen.
2. Gennemgang af Regnskab for 2020 og budget / v. Per Frost, BDO
Per Frost præsenterede regnskabet.
Der er særligt fire nedslagspunkter i årets regnskab (1) det har været et varmt år, (2) der har været billigere
varmepriser end forventet, (3) der har været store investeringer og (4) der har været store lån.
Per Frost bemærkede, at der var ingen særlige bemærkninger for årsrapporten, dog bemærkes det i
årsrapporten, at budgettal ikke revideres. Per Frost fremhævede, at årsrapporten reflekterede et yderst
tilfredsstillende resultat.
Per Frost gennemgik driftsbudgettet for 2021. Nighat oplyste, at varmeomkostningerne indtil videre har
været højere end estimeret. Det skyldes bl.a., at 2021 har været koldere end forventet, at gasprisen har
været højere og at indreguleringen af varmepumpen har taget længere tid end forventet. Farum
Fjernvarme har som følge af det øgede varmeforbrug orienteret aftagere med et højere forbrug med
henblik på at mindske forbruget og for at regulere de pågældende aftageres budget.

3. Orientering fra bestyrelsen
Henrik Haugaard Pedersen orienterede om bestyrelsens arbejde det seneste år.
Henrik orienterede om, at bestyrelsen overordnet har haft samarbejdsudfordringer. Han forklarede, at
bestyrelsen har arbejdet for at få løst de udfordringer, der har været. Han forklarede videre, at Farum
Fjernvarme i den forbindelse har indhentet en række vurderinger og udtalelser fra eksterne rådgivere, som
bestyrelsen har behandlet.
Henrik oplyste, at fjernvarme generelt og hermed også Farum Fjernvarme har fået en større
rolle/forpligtelse som bidragsyder i forbindelse med regeringens målsætning om at reducere CO2 -forbruget
med 2030, og at der skal arbejdes med det i de kommende år.
Henrik oplyste endvidere, at Farum Fjernvarme har fået forelagt kommunens udkast til varmeplan, og at
det fremgår heraf, at Farum Fjernvarme er en aktiv spiller i den forbindelse.
Henrik oplyste, at Farum Fjernvarme ønsker at arbejde med attraktive tilslutningsaftaler for forbrugerne,
for at sikre at forbrugerne vælger fjernvarme i stedet for individuelle løsninger.
Endelig oplyste Henrik, at der vil være en fremvisning af varmepumpen forventet omkring uge 39.
Max forklarede, at han er kommet i besiddelse af et åbent brev til kommunen. Han forklarede, at det
undrer har, at fire personer i bestyrelsen skriver under på et sådant brev, og at der kritiseres i stedet for at
lægge op til samarbejde.
Max bemærkede i øvrigt, at boliger i øst har domineret ved afstemningen til repræsentantskabet. Han
opfordrede til, at der oprettes en arbejdsgruppe, der drøfter den nærmere fordeling af stemmerne i en
demokratisk kontekst.
Hasan Yilmaz understregede, at det åbne brev alene er videresendt af en person.
Jørgen Torm bemærkede, at der ikke er fraktioner i bestyrelsen, men at der bliver arbejdet seriøst med
uenighederne. Han understregede, at formålet med brevet alene var at forbedre samarbejdet i bestyrelsen
og ikke at sende det til kommunen.
Henrik oplyste, at bestyrelsen vil svare tilbage på kommunikationen med kommunen om det åbne brev
med henblik på at få lukket sagen.
Steen Fich opfordrede til, at uenigheder holdes internt i bestyrelsen og drøftes på bestyrelsesmøder.
Henrik bekræftede, at man har øget antallet af bestyrelsesmødet bl.a. med henblik på at forbedre
samarbejdet.
Michael Jørgensen spurgte ind til, hvordan man har tænkt sig at håndtere, at der ikke var indvalgt
medlemmer for gruppe 3 og gruppe 4.

Henrik oplyste, at det er et forhold, man er opmærksom på i bestyrelsen, og som man arbejder med. Det
skyldes, at der ikke var opstillet kandidater for de to grupper, indenfor den fastsatte frist. Henrik oplyste, at
der er udarbejdet et forslag om at gennemføre et midtvejsvalg for de pågældende grupper. Forslaget
præsenteres på årsmødet.
4. Status på varmepumpen v/ Adm. Direktør Nighat Kamal, FFV og Bjarke Paaske, Planenergi
Nighat og Bjarke oplyste om status på varmepumpeprojektet. Varmepumperne blev igangsat inden
udgangen af 2020, hvilket resulterede i en række energibesparelsesgevinster for Farum Fjernvarme.
Nighat forklarede at afleveringsfristen er blevet udsat grundet entreprenørens konkurs midt i projektet.
Nighat og Bjarke forklarede, at indreguleringen og finjusteringen af varmepumpeanlægget er et
længerevarende og komplekst forhold, og at det har været mere tidskrævende og komplekst end forventet.
Bjarke forklarede, at det særligt er de skiftende vejrforhold og kravene om hurtig regulering efter forbruget
hos Farum Fjernvarme, der har givet anledning til udfordringer.
Nighat oplyste, at der lige nu søges en maskiningeniør, der skal medvirke til at finjustere anlægget løbende.
Nighat oplyste videre, at Farum Fjernvarme sikrer en stram styring af kontrakten og følger op i forhold til
mangler, garantier og betalinger.
Nighat oplyste desuden, at Farum Fjernvarme har igangsat tilsyn med ældre anlæg og en dialog med ejere
af ejendomme med ældre installationer med henblik på at modernisere anlæggene og kunne opnå en øget
effekt af varmepumperne.
Henrik oplyste, at der endvidere arbejdes med planer om akkumuleringstanke med henblik på at
effektiviserer produktionen.
Der blev spurgt ind til økonomien i projektet. Nighat oplyste, at budgettet vurderes at holde i
overensstemmelse med det optagne lån, der er optaget i Kommunekredit. Lånet har variabel rente med et
loft.
Henrik afsluttede mødet.

