År 2015, den 24. september kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Jægerspris
Kraftvarme A.m.b.a. på Færgelundens Motel- og Kursuscenter.
Repræsenteret var 79 almindelige medlemmer og 3 storbrugere.
Formanden, Ove Hansen, bød velkommen og gennemgik dagsordenen.
1. Valg af dirigent. – Formanden foreslog Carl J. Clasen. Da der ikke var andre
forslag, blev Clasen valgt.
2. Valg af stemmetællere. – Ole Kallesøe og Poul Petersen blev valgt
3. Formanden aflagde beretning, som blev godkendt.
Anker Gold spurgte, hvad omkostningerne ved ATES-undersøgelsen havde været. - Svaret var ca. 1 mio. kr.
Helle Fischer spurgte, hvor meget solvarmeydelsen er og om den kan forbedres
og hvor meget elprisen skulle ned på til varmepumperne for at ATES projektet
kan realiseres. - Svaret var 800 - 900 kr. pr. MWh. Solvarme anlægget yder sit
maksimale, Ydelsen kan kun forbedres ved at sende koldere vand ud til anlægget
bl.a vha. varmepumper.
Jan Andersen spurgte, om man var begyndt at tænke på fremtiden, når støtten
faldt væk fra 2019. - Svaret var, at der tænktes meget, men at der endnu ikke vær
nogen klar løsning.
4. Det reviderede årsregnskab efter varmeforsyningsloven blev gennemgået af
Hans Christian Kjærgaard og godkendt. Årsrapport efter årsregnskabsloven blev
ligeledes godkendt, idet det oplystes, at sammenhængen imellem disse to dokumenter fremgik af en note på side 24 i årsregnskabet.
5. Budget for året 2015-16 blev gennemgået af Joel Hermansen, der oplyste, at
budgettet var udarbejdet før 1. juli 2015 for rettidigt at blive indsendt til Energistyrelsen, altså før det endelige resultat af årsregnskabet forelå. Der var indgået
ny prisaftale med HMN i vinteren 2014-15 til nye faste priser. Tilskud fra det offentlig på p.t. 6,7 mio. kr. bortfalder fra 1. januar 2019. For at imødegå virkningen heraf, er der sket forhøjelse af afskrivningerne på de 2 gasmotorer, der forventes skrottet efter 2019. ATES-projektet har måttet stilles bero, da det viste
sig, at økonomien ikke holdt sammen, pga. for høje afgifter på el til varmepumperne, bl.a PSO afgiften.

6. Investeringsplanen blev gennemgået af Hans Christian Kjærgaard. Joel Hermansen gjorde opmærksom på, at der var likviditet til uden optagelse af lån at udføre
opgaverne.
7.

Der var ikke indkommet forslag til behandling

8. Bestyrelsesmedlemmerne Joel Hermansen, Leif Kløve og Jørgen Kramer blev
genvalgt.
9. Suppleanterne Kjeld Hanssen og Jørgen Christensen blev genvalgt.
10. Ole Kallesøe genvalgtes som revisor.
11. Med baggrund i de fortsat nedsatte varmepriser udtrykte en pensionist fra Magnoliavej stor tillid og ros til bestyrelsen.
Hans Christian redegjorde nærmere for de problemer, der havde været med indstrømning af sand ved den ene ATES-boring, som havde medført ekstra udgift
til forlænget betonforing
Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten kl. 20.45 generalforsamlingen for afsluttet.
Som dirigent og referent:
----------------------------------Carl J. Clasen

