Halvrimmen-Arentsminde
Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Lyngvej 16 - Halvrimmen - 9460 Brovst

Generalforsamling
Arentsminde Cafeteria
Dato 06. juni 2018
Velkommen til den årlige generalforsamling i HAKV og lige for derefter til dagens program.
Dagens fremmødte 5 forbrugere, revisor og bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Forslag til valg af dirigent: Henning Nielsen, og kunne herefter bekræfte at generalforsamlingen var
rettidigt annonceret.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår
Bestyrelsens arbejde.

Vi har til vores store sorg mistet bestyrelsesmedlem Jørn Hedegaard her i foråret.
I Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk er målsætning at leverer fjernvarme stabilt og til den
mest fordelagtige pris, og samtidig med at leve op til de lovmæssige krav.

Det er med stor glæde, at jeg på bestyrelsens vegne aflægger beretning for driftsåret 2017/18 – et
godt driftsresultat.
Der er forskellige faktorer der spiller ind på resultatet, bla.a. har naturgasprisen holdt sig på et
lavere niveau end forventet. Med opstart 1. oktober 2016, og efter diverse justeringer kom
biokedlen op og ydede sin 1 mw, det betyder i vintermånederne skal have suppleret
varmeproduktionen med 1 til 1,5 mw fra vores eksisterende motor/kedel, alt afhængig af
marginalprisen, produktionsprisen, og om sommeren kan varmen laves udelukkende på bio kedel.
Ibrugtagning af den nye biomasse kedel, og fået en samkøring med det gamle anlæg ved brug af
vores SRO anlæg, gav os muligheden for en optimering af driften.
Med den pris som er på gas sammenlignet med træpille er der en besparelse på produceret mw ca.
kr. 100.

Regnskabsår 2017-2018, har været uden større reparationer og driftstop og som det fremgår af
regnskabet har der været en overdækning fra sidste regnskabsår som skulle indregnes i årets
regnskab og alligevel har regnskabet vist et fint resultat.

Da vi er i kategorien betrængte barmarksværker fik vi mulighed for en screening af værket med
hvordan og hvad det betyder for HAKV af få installeret en varmepumpe, solfanger eller andet
alternativt opvarmning, og i givet fald hvad der kan optjenes ved projektet. Årsagen til
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undersøgelsen sker i forbindelse med grundbeløbets bortfald ved udgangen af 2018 og 2019
afskaffes tilskud til co2 afgiften.
Efter 2018 hvor grundbeløbet bortfalder, er man i dag ikke blevet ret meget klogere end man var for
et par år siden, med hensyn til om der kommer et alternativ til grundbeløbet. Men man regner med
at der kommer noget som giver lidt for at stå klar med el-produktion, men som alternativ der kan
søges et tilskud til varmepumpe, solfanger dvs. fossilfri opvarmning. Vi er med i den første
ansøgning om tilskud hertil og valget er blevet en varmepumpe.
Kommunen kom med plan om separering af kloak og regnvand i Halvrimmen ved udgangen af
2018, i den forbindelse skulle vi tage stilling til udskiftning af HAKV’s ledningsnet til et bedre og
mere optimeret type.
Ifølge beregninger vil man have tilbagebetalingstid på mindst 40 år.
LER loven om oplysning om ledningsnettet er blevet skærpet, hvor man i dag har op til 5 dage at
besvare en forespørgsel på hvor vores fjernvarmerør ligger, de er godt nok tegnet ind så de kan
findes digitalt, men fremtidigt kræves der flere detaljer og en svartid på max 2 timer, i forbindelse
med beregning af optimering af ledningsnet blev dette igangsat så vi er klar når loven træder i kraft.
Persondataforordningen er der arbejdet en del med da den skal være klar til maj 2018.

Afkøling -----Udskiftning af måler hos forbrugerne og sammen med en termofotografering af ledningsnettet har
det gjort at de utætheder som forårsagede vandspild er fundet så vandspildet ikke er det store
problem på nuværende tidspunkt.
Udstyret med føler på både fremløb og retur, giver det en del muligheder for optimering da varme
forbruget kan følges og derefter tilpasse produktionen efter aflæsningerne. Varmetabet skal
reduceres, (en reducering af varmetab på ca. 3 % vil give ca, kr.100.000).
Temperatur ude på ledningsnettet kan følges. Alt dette foregår med fjernaflæsning på værket. Og
med denne mulighed vil værket rette henvendelse til forbrugere med dårlig afkøling.
Man har drøftet muligheden kunne være at honorere forbrugere med god afkøling, da
returtemperaturen har stor betydning for optimering af varmeproduktionen.
Alt vedrørende installation hos forbrugeren kan værket ikke belastes for, da det er egen installation.

Vedtægter, almindelige leveringsbetingelser og tekniske leveringsbetingelser findes på
varmeværkes hjemmeside www.hakv.dk.

Eventuel kommende forbrugere.
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3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af revisor Frank Nørgaard,
Redmark og kunne bekræfte at værket regnskabsmæssigt der var en god
sammenhæng mellem levetid og restgæld, og blev derefter godkendt af
generalforsamlingen.

4. Budget for indeværende driftår fremlægges
Budget fremlagt og gennemgået på generalforsamlingen

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelser af investeringsplan for
kommende år
Varmepumpe – der er indhentet overslag herpå og søgt om tilskud,
afventes om der gives tilskud hertil. Ifølge overslag vil prisen blive ca.
kr. 6,5 mill. herfra fratrækkes tilskud på 15% og salg af
energibesparelser, forventet ca. 1.8 mill.

6. Indkomne forslag fra andelshavere
Forslag fra Ole Holmsgaard
§ 2.5 Det er selskabets opgave at arbejde for en forsat udvikling af de to
forsyningsbyer.
Vedr. 2,5. Det er ikke et fjernvarmeværks opgave at udvikle
forsyningsbyer. ”Udvikle” er et meget bredt begreb – hvad indebærer
dette? Vi må kun bruges vores indtægter til at levere fjernvarme.
§ 6 For at kunne vælges til bestyrelen, skal man have bopæl på en af
værkets leveringsadresser.
Vedr. § 6. Det fremgår af § 7, at medlemmer af bestyrelsen skal være
”andelshavere”. En andelshaver defineres af § 3. Der kan sagtens være
en ejer, der lejer sin ejendom ud. Vi kan ikke fratage disse ejere retten til
at stille op til bestyrelsen.
Ved fremlæggelse på generalforsamling 2018/19 blev det oplyst at
forslagene er i modstrid med varmeforsyningsloven og vil ikke kunne
gøres gældende.

Begge forslag blev trukket tilbage.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
på valg:

Henning Nielsen
Erik Honore
Preben Olesen
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Thomas Rugholm blev foreslået til bestyrelsen og valgt.
Der blev foreslået genvalg og alle sagde ja tak

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. Suppleant: Erling Jacobsen
2. Suppleant: Poul Brander

9. Valg af revisor
Der blev genvalg af revisor, Frank Nørgaard, REDMARK Som varetager
revision af flere varmeværker.

Her til slut vil jeg sige tak til revisor, og driftsleder og administration
bestyrelsen for det gode samarbejde over året.
Tak for i aften.
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