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Hanstholm Varmeværk Amba
Molevej 13, 7730 Hanstholm
Telefon 97 96 10 30 - 97 96 09 30
Mail: varmecentral@mvb.net – varmevaerk@mvb.net

Generalforsamling den 10. august kl. 19:30 på Hotel Hanstholm.
På mødet deltog:
Varmeværkets Bestyrelse:Michael Geertsen, Niels Peter Jensen, Ellen Andersen, Ove Andersen, Arne
Poulsen meldt afbud
Forretningsfører Gunnar Oddershede, Driftsleder Ole E. Larsen, Varmeassistent Dennis Vang, 1. suppleant
Per Pedersen, 2. suppleant Ronald J. Pedersen, og derudover 2 andelshavere.
Formanden byder velkommen til generalforsamlingen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Beretning af det forløbne regnskabsår.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.
Fremlæggelse af investeringsplan
Forslag fra bestyrelsen.
Indkomne forslag fra andelshavere.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
 Michael Geertsen (modtager genvalg)
 Arne Poulsen (modtager genvalg)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10.Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Referat:
Ad 1.

Ronald J. Pedersen vælges som dirigent, uden modkandidat.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med indkaldelse
til generalforsamling, i forbindelse med udsendelse af årsopgørelser, og
beslutningsdygtig i henhold til varmeværkets vedtægter.
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Ad 2.

Formandens beretning:

Året fra 1. januar 2020 til 31. december 2020
Driftsåret har været et tilfredsstillende år for Hanstholm Varmeværk. Der har ikke været større driftsstop, som har
generet forbrugerne og ej heller større uforudsete udgifter.
Økonomien for året er gået bedre end forventet, med et overskud på 230.000 kr. mere end det budgetterede. Dette
er skønt og en medvirkende årsag til, at vi har kunnet sænke priserne for 2021. Overskuddet er kommet trods større
udgifter til vedligeholdelse af ledningsnettet i byen. De øgede udgifter til vedligeholdelse af ledningsnettet er dog
hentet ind ved besparelse på produktion af varme. Besparelsen er opnået ved større leverancer af procesrestvarme
fra Skagen FF og billigere flis, end der var budgetteret.

De to væsentligste varmekilder har igen været flisanlægget med 62,4% og procesrestvarme fra Skagen FF med hele
31,5%. Det skal bemærkes, at det nu er lykkedes med strategien om, at få el-kedlen mere i spil, og el-kedlen har
således leveret 6,2% af varmen i 2020, mod under en procent i 2019. Det varme, der produceres på el-kedlen,
produceres for det meste gratis.

Varmetabet har i 2020 været på 24,8%, hvilket er en marginal forhøjelse fra 2019, der kan forklares med et lavere
varmesalg og derved et relativ større tab men faktuelt mindre.

Forventninger til næste regnskabsperiode
Vi har haft mulighed for at sænke prisen på varmen fra 42,5 ører til 37,5 ører pr. kWh samt fastholdt
abonnementsafgift på 1500,- kr. og effektafgift på 12,50 kr. pr. m². Alle priserne er inklusivt moms. Det medfører, at
en standardforbruger med 130 m² bolig og forbrug på 18.100 kWh, således skal betale 9.913,00 kr. årligt i 2020 mod
10.817,50 kr. i 2019.

Prisfaldet er på godt 8%. Hvilket vil sige, at det er lykkes os at tilbagerulle hele sidste års prisstigning. Vi håber og har
en tro på, at dette niveau kan holdes de næste år frem. Årsagen til vores fornyede håb er, at det ser ud til, at
markedet for at få billig strøm til el-kedlen bliver endnu bedre, og at der er stabile priser på flis.

Længere sigt
Vi forventer, at inden for de næste tre til fem år at skulle udbygge vores ledningsområde med de nye udstykninger,
som kommunen og private foretager, og derved forøge antallet af forbrugere. Et øget antal forbrugere med et øget
varmebehov vil kunne dækkes af vores nuværende varmekilder. Derfor forventer vi ikke yderligere investeringer ud
over normal udskiftning af udtjent teknisk udstyr og ledningsnet.
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Igen i år vil den største usikkerhed om fremtiden være af politisk karakter; det er stadigt usikkert, om der kommer
yderligere afgifter og krav i forbindelse med nye klimatiltag. Derfor har vi vores opmærksomhed rettet mod at
navigere i evt. tilskudsmuligheder eller afgiftsnedsættelser, som vi kan udnytte. Derfor vil vi forsat fastholde
muligheder for anvendelse af forskellige energikilder, trods udgifter til vedligeholdelse.

Prissammenligning med øvrige værker
Grafen viser prisen for et familiehus på 130 m² med et forbrug på 18.300 kWh.



Blå = Hanstholm Varmeværk



Grøn = vægtet gennemsnit af alle værker i forhold til leveret mængde varme



Rød = gennemsnit af alle værker

Ganske tilfredsstillende

Omkostning for Standard enfamiliehus årligt
forbrug 18,1 MWh
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Der reviderede årsregnskab for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 blev
gennemgået af Gunnar Oddershede. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 4.
Gunnar Oddershede fremlægger driftsbudget for perioden 1. januar – 31. december 2021
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad 5. Fremlæggelse af Investeringsplan ved formand Michael Geertsen
Investeringsoversigt 2022 til 2025
Vi planlægger med investering i udvidelse af ledningsområdet, med nye udstykninger, som kommunen foretager på
Hvedemarken og seniorboliger på Fyrvej samt privat udstykning på Brunbjerg. Der er ikke planlagt yderligere
investeringer ud over normal udskiftning af ledningsnet og teknisk materiel samt udgifter til nedtagning af udtjent
udstyr.

2022

2023

2024

2025

Ledningsnet fornyelse

100.000

100.000

100.000

100.000

Ledningsnet udvidelse

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Måler

40.000

40.000

40.000

Tegningsomlægning

30.000

60.000

Bil*

230.000

Nedtagning af udstyr

75.000

Pumper m.m.

50.000

I alt

40.000

1.295.000

50.000
1.430.000

1.190.000

140.000

(*der forventes overgang til el-bil)

Som det fremgår af planen, er der udsigt til forholdsvis store investeringer, med
forhåbentlig tilsvarende nye andelshavere.
Ad 6.
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen.
Ad 7.
Der var ingen forslag fra andelshavere.
Ad 8.
Michael Geertsen (genvalg) og Arne Poulsen blev valgt til bestyrelsen uden modkandidater.
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Ad 9.
Per Pedersen vælges som 1. suppleant, og Ronald J. Pedersen genvælges som 2. suppleant,
uden modkandidater.

Ad 10.
RSM/Brandt Revision, genvælges som revisor uden modforslag.

Ad 11.
Varmeværket havde i regnskabsårets løb undersøgt mulighederne for nye
energiforsyningsområder, men har konkluderet, at gevinsten ikke står mål med risikoen for
fiasko. Vi kan være lidt udfordret på skiftende regeringers miljøtiltag. Vi har dog tilsikret, at
al vores flis er certificeret. Elkedel kører optimalt.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for fremmøde,

Ref. Ove Andersen
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Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde:
Efter endt generalforsamling den 10. august 2021 på Hotel Hanstholm.

På mødet deltog:
Michael Gertsen, Niels Peter Jensen, Ellen Andersen samt Ove Andersen
Bestyrelsens konstituering:
Michael Gertsen (formand)
Niels Peter Jensen (næstformand)
Ove Andersen (sekretær)
Ellen Andersen (bestyrelsesmedlem)
Arne Poulsen (bestyrelsesmedlem)
Suppleanter:
1. suppleant Per Pedersen
2. suppleant Ronald J. Pedersen

Forretningsudvalget består af: Driftsleder Ole E. Larsen, formand, og næstformand.
Ref. Ove Andersen

