År 2012, den 27. september kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a. i Jægerspris Lejren.

Repræsenteret var 38 almindelige forbrugere og 2 storforbrugere og l fuldmagt.
1. Line Herbst blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
2. Jørgen Kolby og Poul Petersen blev valgt som stemmetællere.
3. Formand Ove L. Hansen aflagde beretning og omtalte, at varmesalget til 1.257 andelshavere havde været 5 % under det budgetterede på grund af den milde vinter.
Der er siden sidste års generalforsamling kommet 17 nye forbrugere til varmeforsyningen. Varmeværket fortsætter med at tilbyde gratis stikledning ved konvertering
fra oliefyr eller elvarme. Årets resultat udviser et overskud på kr. 2.901.741, hvilket
har kunnet holde varmeprisen uændret for 3. år i træk.
Købet af gassen på gasbørsen Nordpool har betydet en besparelse på 1,3 mio. kr. ud
over omkostningerne ved skiftet fra den gamle kontrakt.
Elpriser og frekvensregulering har desuden betydet en gevinst på 2,9 mio. kr. mod
budgetterede 2,0 mio. kr. Det produktionsuafhængige tilskud blev på 3,4 mio. kr.
mod budgetteret 0,75 mio. kr. Tilskuddet påregnes udfaset i 2015.
Solvarmeanlægget på ca. 10.000 m2 ønskes udvidet med 3.300 m2 således at grunden på ca. 4 ha bliver fuldt udnyttet. Dertil skal udbygges et varmelager således, at
alt solvarme kan udnyttes. Energibesparelser på 567 MWh pr. år fremadrettet er pålagt vore forbrugere. Nye solvarmepaneler tæller med som energibesparelser.
Fremtiden betyder mere regulering af pumper alt efter behov, således at alle forbrugere får den rigtige varmemængde. Mere solvarme / solenergi og måske vindenergi
og varmevekslere på varmeværket. Motor 1 skal have 80.000 timers hovedreparation i 2013 og motor 2 kommer eventuelt i 2014/15 og kun hvis der er økonomi i
fremtidens kraftvarme produktion. Ellers vil Jægerspris Kraftvarme søge efter alternativer til varmeforsyningen til forbrugerne. Det helt store projekt er at blive CO2
neutral i varmeleverancen.
Spørgsmål fra de fremmødte blev drøftet og besvaret.
Beretningen godkendtes.
4. De 2 regnskaber udarbejdet efter dels varmeforsyningsloven, dels årsregnskabsloven
blev gennemgået af Hans Chr. Kjærgaard og revisor Ole Kallesøe, der oplyste om
forskellen mellem de 2 regnskaber.

Overskud og ekstraordinære afskrivninger på i alt kr. 2.9 mio. indregnes i næste års
budget.
Regnskabet godkendtes.
5. Budgettet for kommende driftsår 2012/13 blev gennemgået af næstformand og kasserer Joel Hermansen.
6. Under forslag fra bestyrelsen fremlagde næstformand Joel Hermansen plan for udvidelsen af solvarmeanlægget samt nyt varmelager / akkumuleringstank. Økonomien i eksisterende solvarmeanlæg gennemgået bagud samt forventningerne fremadrettet.
Forslaget blev bragt til afstemning og ved håndsoprækning vedtaget idet en undlod
at stemme og resten af de fremmødte stemte for.
Investeringsplan på i alt kr. 10.650.000 blev gennemgået af Hans Chr. Kjærgaard.
7. Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmetagere.
8. Under valg til bestyrelsen blev Ove L. Hansen og Bent Juhl Jensen (gruppe 1) genvalgt. Bent Puggaard (gruppe 2) blev ligeledes genvalgt.
Joel Hermansen (næstformand), Leif Kløve (sekretær) og Jørgen Cramer var ikke på
valg.
9. Kjeld Hansen blev valgt som suppleant (gruppe 2).
10. Revisor Ole Kallesøe blev genvalgt.
11. Hans Chr. Kjærgaard gennemgik under eventuelt indberetning af energibesparelser
udført hos varmekunderne. Diverse efterisolering på loft eller udskiftning af 1 lags
glas ruder til flere lags termoruder giver varierede priser ved tilmelding til energistyrelsen. Der findes mere information på værkets hjemmeside.
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 22.00.
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