Farum Fjernvarme

Referat af årsmøde, tirsdag den 29. september 2015.
DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning for det forløbne regnskabsår, herunder de af repræsentantskabet i gruppe I og II
valgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.

3.

Det reviderede regnskab til godkendelse.

4.

Budget, herunder bestyrelsens honorar.

5.

Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan.

6.

Indkomne forslag fra andelshaverne.

7.

Valg af revisor.

8.

Eventuelt

Formanden bød velkommen, med ønsket om et godt og konstruktivt møde.
ad 1.

Revisor Per Frost Jensen, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev valgt til dirigent og
han kunne konstatere, at indkaldelse til årsmødet var varslet lovligt.

ad 2.

Formand Kirsten Nielsen orienterede om genvalg såvel om nyvalg til de to repræsentantskabsgrupper.
For gruppe I er:
Max Watson, genvalgt og Ketty Træholt nyvalgt. Jørgen Torm og Erik Jegstrup Jensen er nye
suppleanter til bestyrelsen.
For gruppe II er:
Thomas Jensen og Nina Olsen er genvalgt. Annelise Refshauge er genvalgt og Martin Olsen er
nyvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
Pr. 5. september har forbrugerne fået deres tilgodehavende retur. Årets afregningspris blev
kr. 470, - + moms og kommende års a conto pris er sat til kr. 520,- + moms.
I årets løb er et samarbejde med NORFORS (tidl. Nordforbrænding) indledt. Med dem og
med Klima- og Miljøudvalget i Allerød Kommune har vi et godt samarbejde. Der er stor
interesse for geotermi, hvilket Viktor Jensen, DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) senere
vil orientere om.

Side 2
Der er desværre fortsat intet nyt vedr. transmissionsledningen, men en syn- og skønsag må
forventes.
Formanden takkede personalet og bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. Den
afgåede formand fik ligeledes stor tak for samarbejdet gennem de seneste 17 år.
Jakob Nielsen orienterede om at prisen for varme i Farum nu ligger på landsgennemsnittet.
Energitilsynet er nu overbevist om, at etableringsbidrag ikke skal regnes med ved prissammenligninger.
ad 3.

Per Frost Jensen, BDO gennemgik regnskabet. Regnskabet kan downloades på hjemmeside.
Revisionens påtegning er en standard påtegning. Der er ingen ændringer i regnskabspraksis i
forhold til sidste år. Resultatopgørelsen – årets resultat er et overskud på 2,6 mill. kr.
I forhold til budget har værket haft flere udgifter til etablering af ledninger, grundet tilgang af
kunder. Administrationsomkostninger er steget primært grundet øgede udgifter til energibesparelser. Øvrige omkostninger til administration ligger stabilt.
Birger Holst Nielsen, Tornehøj 68 havde spørgsmål til omkostninger til bogholderi. Svaret er,
at bogholderiet de seneste år har været udliciteret og nu løses opgaven igen i eget hus.
Vedrørende passiver: Andelskapitalen er nedskrevet til kapital pr. 1. marts 1981.
Regnskabet blev godkendt, uden kommentarer. Dog ville Leif Christensen, Tornehøj 92 gerne
vide, hvorfor geotermiprojektet ikke var aktiveret i regnskabet. Der har ikke været
omkostninger forbundet med projektet i indeværende regnskabsår.

ad 4.

Sten B. Fich gennemgik budget for 2015/16. Årets resultat forventes at blive kr. 415 mill.
med et underskud på 369.000 kr. Budgettet blev godkendt.
Bestyrelseshonorarerne er uændret budgetteret til kr. 283.500,-. Forslaget blev godkendt.

ad 5.

Sten B. Fich gennemgik investeringsplanen. Der forventes ingen investeringer på udbygning
og ledningsnet. Investeringsplanen taget til efterretning.

ad 6.

Der var ingen forslag fra andelshaverne.

ad 7.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab genvalgt.
Pause

ad 8.

Viktor Jensen, DFP orienterede om projektforslag for biomasseværk.
Siden sidst: Allerød Kommune ønsker at konvertere blokvarmecentraler til fjernvarme.

Side 3
Det seneste ¾ år har der været et konstruktivt samarbejde mellem Allerød kommune,
NORFORS og Farum Fjernvarme. I projekt ”Vassingerød Energi Park” er det målet at nå en
lavere pris pr. MWH.
Allan Tind, Kjærbovænge 15 spørger til prisen på biomasseanlægget. Der budgetteres med
en pris på 180 mill. kr. Der etableres et selskab, hvor det er hensigten at ejerskabet fordeles
ligeligt mellem NORFORS og Farum Fjernvarme.
Leif Rystrøm, Dybedalsvej 18 spørger til tidshorisonten. Direktøren svarer, at vi forventer at
kunne være klar i 2017.
Paul Thomsen, Bavnebjærgspark 4 ville vide, hvorfra vi forventer at skaffe flisen. Viktor
Jensen svarede, at den kunne vi købe i Danmark, (primært det Nordsjællandske område) og
ellers ved import.
Herefter sagde bestyrelsen m.fl. tak for samarbejdet gennem 17 år til den tidligere formand
Søren Holm Pedersen.
Sten B. Fich sagde bl.a. Søren du er den første formand, der er lykkedes med at skabe
samarbejde mellem gruppe I og II. Du har været med til at etablere etiske regler for
bestyrelsen og derudover halveret bestyrelseshonorarerne til formand, næstformand og
kasserer. Store som små sager har du kastet dig over med lige stor iver – her kan nævnes da
værket pludselig fik inddraget noget af dets grund til busholdeplads, udbygning af Farum
Nord og for forkøbsretten af transmissionsledningen.
Direktøren fortsatte med at takke Søren for at være en god sparringspartner og den store
involvering i bestræbelserne på at værket fortsat kan være et selvstændigt værk med
maksimum forbrugerindflydelse. Alt dette i kraft af de korte såvel som langsigtede strategier.
Du vil blive savnet.
Søren Holm Pedersen takkede for de smukke ord, samarbejdet og sammenholdet.
Derudover takkede Søren repræsentantskaberne, trods brydninger, for samarbejdet.
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