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Indbydelse til ordinær generalforsamling. 
 

 Varmeværkets andelshavere indbydes herved til ordinær generalforsamling i  
 Saltum husflidsskole, Fårupvej 7a, onsdag den 17. september, klokken 19. 
 
 Opmærksomheden henledes på omstående side, hvor der indbydes til ekstra- 
 ordinær generalforsamling samme sted onsdag den 3. september, klokken 19. 
 
 Lejere må gerne deltage i selskabets generalforsamlinger, men har kun stemmeret,  
 hvis der kan fremvises skriftlig fuldmagt fra boligejeren. 
 
 Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 
 
  1. Valg af dirigent. 
  2. Beretning for driftsåret 2007/2008. 
  3. Regnskab for samme periode. 
  4. Valg. 
      Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
      Efter tur afgår Leif Gregersen, Poul Jensen* og Knud Nielsen*. 
      Valg af suppleant: 
                                          Efter tur afgår Mogens Hjørringgaard. 
                        Valg af lokal revisor: 
                        Lokal revisor er Jørgen Lund. 
  5. Beslutning om godkendelse af bestyrelsens forslag 
      til vedtægtsændring, således som fremlagt på selskabets 
                                         ekstraordinære generalforsamling den 3. september 2008. 
      Godkendelse er betinget af, at ¾. dele af de fremmødte  
      stemmeberettigede andelshavere stemmer for forslaget. 
  6. Eventuelt. 
      Under dette punkt kan der ikke optages emner til beslutning, 
      men almene forhold vedrørende kraftvarmeværkets styrelse og  
                        drift kan drøftes. 
  
    

På bestyrelsens vegne. 
Poul Jensen. 

 
 
 

 *  =  Ønsker ikke at modtage genvalg. 
   



Beretning over driftsåret fra 01.07.07 til 30.06.08. 
 
Varmeværket har i årets løb haft en tilgang på 3 og har nu i alt 354 andelshavere. 
 
Vi synes jo, at vinteren 2007/08 var mild uden nævneværdig frost og sne, men temperatu-
ren var ikke meget over frysepunktet i lange perioder og der var meget blæst. Måske der-
for blev der, noget overraskende, brugt en del mere varme end  
man kunne forvente.  
 
Produktionstallene ser således ud: 
 
Tekst: Sidste år: I år: % afvigelse: 
Udpumpet megawatt timer  8.304 8.646 + 4,1 
Solgt megawatt timer 5.777 6.315 + 9,3 
Ledningstab i % 30,4 26,9 - 3,5 
El. produktion i megawatt 3.869 4.208 + 8,7 
Spædevand i 1.000 ltr. 711 1.184 + 66 

 
Solvarmen har produceret 278 megawatt mod 327 megawatt sidste år. Som også omtalt 
på sidste års generalforsamling, ser vi at der opstår en hel del lækager på solfangeranlæg-
get og tiden nærmer sig for en beslutning om hvad der skal ske med anlægget – om det 
skal skrottes eller om der skal ske en gradvis fornyelse. De stigende energipriser taler nok 
for den sidstnævnte løsning. 
 
Driftsåret 2007/08 var første driftsår af den samarbejdsaftale (også omtalt på sidste års  
generalforsamling), som i foråret 2007 blev indgået med Nordjysk El.handel om aftag af 
kraftvarmeværkets el.produktion. Samarbejdsaftalen løber frem til 01.07.10, altså i 3 år. 
Merprisen for salg gennem Nordjysk El.handel fordeles med 65 % til kraftvarmeværket  
og 35 % til Nordjysk El.handel. Der produceret 338 megawatt el. mere i årets løb og salg 
af el. har givet en merindtægt på 268.573 kr.  El.prisen i treleds tariffen, som varmeværket 
fik afregning for før samarbejdet med Nordjysk el.handel, var låst på 2002 niveau og selv 
om el.prisen ikke så nær er fulgt med i gasprisens himmelflugt, er der alligevel sket en 
prisudvikling, som nu kommer varmeværket til gode i kraft af samarbejdsaftalen.   
 
Gasprisen er steget støt gennem hele driftsåret. Ved årets start var prisen 1,8780 øre pr. 
kubikmeter gas. Ved årets slutning var prisen 2.9400 øre pr. kubikmeter. Ved beregning  
af årets a´ conto indbetalinger tog bestyrelsen højde for, dels en stigende gaspris, men ikke  
så voldsom en stigning, og dels tog man højde for, at vinteren nemt kunne blive mere kold 
end 2006/07. Denne forsigtighed med kalkulationen, samt det, at der i regnskabet var over- 
ført en stødpude fra året før, har medført at prisen holder og at omfanget af efterbetalinger 
ikke bliver stort. 
Vi kommer imidlertid ikke udenom, at prisen for næste år må sætte betragteligt op. Besty- 
relsen har besluttet at opkræve a´conto 655 kr. pr. megawatt mod indeværende års 537 kr. 
Det er en stigning på ca. 22 procent og hvis gasprisen fortsætter sin himmelflugt, kan der 
ikke gives garanti imod en opjustering i løbet af året, men bestyrelsen tror på og håber na-
turligvis, at den fastlagte a’ conto betaling kan holde.  



Motoren kører godt. Der er ingen, der hverken kan høre eller se, at der er tale om en  
hovedrepareret motor. Der har været vedligeholdelsesreparationer på værket, men af  
meget overskueligt omfang. Ligeledes har der kun været få reparationer på lednings- 
nettet i årets løb. Det har været et par afgreninger, der er fornyet, men der har ikke 
været behov for at forny større ledningsstrækninger. Det store arbejde, ud over den  
almindelige daglige vedligeholdelse, har været solfangeren og der fortages hele tiden 
lækagesøgning. Forbruget af spædevand fortæller jo, at anlægget ikke er tæt, men læ- 
kagen kan lige så vel være hos forbrugere. Der er afskalning enkelte steder på skorste- 
nen og der har været indhentet prisoplysninger på en reparation, men opgaven trænger  
sig ikke på. 
 
Bestyrelsen og en arbejdsgruppe, bestående af varmemester, formand og næstformand, 
har i vinterens løb arbejdet med oplæg til en fornyelse af selskabets vedtægter. Besty- 
relsen er enig om at anbefale Dansk fjernvarmeforenings standard vedtægter, med tilhø-
rende almindelige bestemmelser om varmelevering og tekniske leveringsbestemmelser, 
dog afpasset efter Saltum kraftvarmeværks forhold. Blandt andet er der indsat en passus 
om, at medlemskab af selskabet ikke er en hindring for anvendelse af andre varmekilder 
som supplement til fjernvarmeopvarmningen. Der er ingen ændringer i forhold til andels- 
havernes ansvar og økonomiske forpligtelser og der er ingen ændringer til selskabets sty-
relse. I vedtægten foreslås indført en bestemmelse, der legaliserer et samarbejde med andre 
forsyningsvirksomheder, hvilket især har betydning overfor afsætning af el. 
 
Det der mest har været savnet i den gamle vedtægt, er faste regler overfor andelshavernes 
eller forbrugernes betaling, eller mangel på samme. Der har også været uklare forhold om-
kring ejerskabet af stikledninger og anvendelse af gennemstrømningsvandvarmere. Disse 
forhold afklares med den nye vedtægt og de tilhørende bestemmelser. 
   
Energiforbrug og boligopvarmning er forhold, som har stor opmærksomhed i landets sty-
relser, energiministeriet, energistyrelsen og energitilsynet. Det er forhold, der er underlagt 
en stram styring. Kraftvarmeværkernes selvstyre er meget begrænset. Der er foretaget en 
undersøgelse af 451 kraftvarmeværkers økonomi, her iblandt Saltum, og det er varslet, at 
en del af disse varmeværker vil blive udsat for økonomiske indgreb. Det er sådan i dag, at 
varmeværkerne ikke må konsolidere sig. Hvert enkelt driftsår skal hvile i sig selv. Skal der 
foretages udvidelser, større istandsættelser eller fornyelser af anlægget, skal udgiften fi-
nansieres ved låneoptagelse og betales af fremtidig drift. Spar til du har, så du kan købe, 
gælder ikke mere.  
 
Saltum kraftvarmeværk har en sund økonomi. Om 1½ år er det sidste af lånet til kraft-
varmeværket betalt og der henstår ca. 1,1 mill. kroner, en sum der var henlagt til hoved-
istandsættelse af motoren, men som der ikke blev behov for til det formål. Der er stadig-
væk en del tilbage af det nu 42 år gamle ledningsnet i betonkanaler, men ledningerne er i 
god stand og en udskiftning er ikke absolut nødvendig endnu. Når økonomien tillader det, 
er bestyrelsen dog indstillet på at foretage etapevis udskiftning af de gamle ledninger. 
 
Varmeværkets andelshavere kan glæde sig over, at varmeværket er i stand til at levere 
varme til en fornuftig pris, sammenlignet med opvarmning ved eget olie- eller gasfyr. 
  



   
 
 


