År 2011, den 27. september kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Jægerspris
Kraftvarme A.m.b.a. i Jægersprislejrens kantine.
Repræsenteret var 27 almindelige forbrugere og 1 storforbruger og l fuldmagt.
1. Carl J. Clasen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var
vedtægtsmæssigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
2. Jørgen Kolby og revisor Ole Kallesøe blev valgt som stemmetællere.
3. Formanden aflagde beretning og omtalte, at der siden sidste års generalforsamling er
kommet 10 nye forbrugere til varmeforsyningen. Heraf er de 3 konverteret fra oliefyr til fjernvarme. De nye forbrugere har fået tilskud på kr. 10.000 fra energistyrelsens kampagne ”skrot dit oliefyr” samt Jægerspris Kraftvarmes tilbud om gratis stikledning ved udskiftning fra oliefyr.
Varmeprisen har været konstant de sidste 3 år trods stigende energipriser. Naturgasleverancer på tidligere fastprisaftale er konverteret til den frie nordiske gasbørs,
hvilket fremadrettet giver lavere priser. Der er betalt ca. 3 mio. kr. i frikøbs kompensation, der p.t. næsten allerede er sparet i lavere gaspriser. Derudover har det vist sig
at gas- og elpriserne følges bedre af, ved at købe gassen på gasbørsen. Samtidig med
at frekvensregulering giver øget rentabilitet. Energispareordningen kræver at vore
forbrugere sparer ved energisparetiltag som ekstra isolering, radiatortermostatsventiler, energiruder m.m. Fjernvarmens serviceordning tilbyder alle forbrugere med dårlig afkøling der er under 20o årsafkøling. Forslag til forbedringer ifølge rapporten
kan evt. finansieres via varmeværket.
Spørgsmål fra de fremmødte blev drøftet og besvaret, bl.a. vedrørende dårlig årsafkøling samt besøg fra Jægerspris Kraftvarme for evt. justering af anlægget.
Spørgsmål om nedsættelse af fastprisafgiften - om få år er værkets store opstartlån
tilbagebetalt, hvilket evt. giver fremtidig nedsættelse af fastprisafgiften. .
Beretningen godkendtes.
4. De 2 regnskaber udarbejdet efter dels varmeforsyningsloven, dels årsregskabsloven
blev gennemgået af Hans Chr. Kjærgaard og revisor Ole Kallesøe, der oplyste om
forskellen mellem de 2 regnskaber.
Regnskabet godkendtes.

5. Budgetter 2011/12 blev gennemgået. Brændselskøb/gas forventes at blive ca. 3,75
mio. kr. lavere end tidligere år. Elsalget på elbørsen samt indtægterne fra frekvensreguleringen er svære at forudberegne.
Øgede afskrivninger giver et underskud i regnskabet og nedbringer herved vores
egenkapital over de næste 3 år, grundet tidligere overskud, men giver ingen betydning for varmeprisen.
Joel Hermansen gennemgik værdien af solfangere/frekvensregulering.
6. Investeringsplan på i alt kr. 2.202.500 blev gennemgået af Hans Chr. Kjærgaard.
7. Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmetagere.
8. Joel Hermansen og Leif Kløve (gruppe 1) blev genvalgt. Jørgen Cramer (gruppe 2)
blev ligeledes genvalgt.
Ove Hansen (formand), Bent Juhl Jensen og Bent Puggaard var ikke på valg.
9. Kjeld Hansen blev valgt som suppleant (gruppe 2).
10. Revisor Ole Kallesøe blev genvalgt.
11. Eventuelt – intet.
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 21.45
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