År 2010, den 30. september kl.. 1930 afholdtes ordinær generalforsamling i Jægerspris
Kraftvarme A.m.b.A. i Jægersprislejrens kantine.
Repræsenteret var 30 almindelige forbrugere og 2 storforbrugere.
Carl J. Clasen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Jørgen Kolby og Erik Andersen blev valgt som stemmetællere.
Formanden aflagde beretning og omtalte, at der nu var 1231 andelshavere, incl. 5 nye
varmeaftagere. Årsafkølingen var lav i Gerlev/Landerslev. Gasprisen og elprisen havde
været stabil. Gaskedlen var opdateret til større virkningsgrad og lavere støjniveau.
Der var købt en grund til eventuel fremtidig biomasse-varmeproduktion. Solvarmeanlægget på 10.000 kvadratmeter var sat i gang i juli og indviet den 11. september. Naturbeskyttelse på det 40.000 kvadratmeter store areal var blevet undersøgt for firben og
eventuelle fortidsminder var blevet beskrevet mod en bekostning, afholdt af værket, på
800.000 kr. Årsafkølingstariffen var hævet til 18 grader Celsius. Derfor tilbydes et antal
udvalgte forbrugere gennemgang af varmeanlæg ved en særligt uddannet autoriseret
VVS-medarbejder med henblik på eventuel opdatering til bedre afkøling af forbruget i
pågældende anlæg. Optimal afkøling vil ligge på stuetemperatur + et par grader, svarende til ca. 25 graders returtemperatur.
Beretningen godkendtes.
Hans Chr. Kjærgaard gennemgik årsregnskab, udarbejdet efter varmeforsyningsloven,
for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2010. Årets overskud på kr. 1.468.279 vedtoges
sammen med tidligere års overskud overført til næste års budget. Lovligheden af nedsættelse af varmeprisen med tilbagevirkende kraft blev drøftet.
Regnskabet godkendtes.
Joel Hermansen gennemgik det fremlagte budget for følgende år. Det fremhævedes, at
tidligere års overskud overføres til kommende års budget og anvendes derfor til fastholdelse af varmeprisen, således at denne tilstræbtes at være stabil Det blev fremhævet, at
gas- og elpriserne var afgørende faktorer i budgettet. Solvarmeanlægets betydning for
driften blev belyst. Det virker bedst med koldt vand ind og lunkent vand ud og udnyttes
bedst i 2 akkumuleringstanke. Finansieringen af anlæggene er fastlagt i form af 20-årige
kommunegaranterede lån med fast rente.
Hans Chr. Kjærsgaard gennemgik investeringsplanen for følgende år.

Til bestyrelsen genvalgtes Bent Juhl Jensen og Ove Hansen, Bent Puggard blev nyvalgt
til bestyrelsen for storbrugerne efter at have siddet i bestyrelsen som suppleant, da Kurt
Hansen stoppede i bestyrelsen ligesom Kjeld Hansen blev genvalgt som suppleant til
bestyrelsen for alm. forbrugere, pladsen som suppleant for storbrugerne er ikke besat.
Revisor blev også genvalgt.
Det oplystes, at selskabets hjemmeside desværre ikke kunne ændres mht at flytte log in
til tast selv service over til kolonnen med information information
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 21.
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