År 2013, den 26. september kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Jægerspris
Kraftvarme A.m.b.a. på Gerlev Kro.
Repræsenteret var 78 almindelige forbrugere og 3 storforbrugere.
1. Carl J. Clasen 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:
1) at varmesalget havde været på 28.358MwH,
2) at årets resultat udviser et overskud på kr. 128.000 plus overførsel fra forrige år
kr. 2.902.000, hvilket betyder, at der ikke bliver prisstigninger,
3) at der var forbrugt 3,7 mill. kubikmeter naturgas, imod budgetteret 5,5 mill. kubikmeter,
4) udviklingen i afgifterne på naturgas,
5) at hovedrenovering af gasmotorer var udsat,
6) det grønne regnskab,
7) nedgangen i elpriser, frekvensregulering og det produktionsafhængige
statstilskud,
8) at solvarmeanlægget var udvidet til 13.400 kvadratmeter og har givet et positivt
bidrag på ca. 1 mill. kr.,
9) at der er opsat nye varmemålere hos alle forbrugere, bl.a. med mange nye data,
som kunne anvendes i fremtidig afkølingsberegning i tariffen,
10) at iværksættelse af tilskudsberettigede energibesparelser skulle indberettes før
udførelse,
11) at der ville blive etableret ny akkumuleringstank til opbevaring af varme fra solvarmeanlægget til senere brug. Andre muligheder for opbevaring i jorden ville
være etablering af borehuller til grundvandsopbevaring eller varmepumper.

Spørgsmål fra Henning Jensen, Anker Cold, Villy Knudsen og Henning Hansen
blev besvaret, bl. a. med oplysning om at der var arealer til rådighed for opbevaring
af varme i jorden, og at der på årsbasis var et vandtab på ca. 400 tons vand.
Årsberetningen godkendtes.
4. Årsregnskab efter varmeforsyningsloven blev gennemgået af Hans Christian Kjærgaard, der besvarede spørgsmål fra Henning Kold om nedskrivning af ledningsnettets værdi og oplyste, at det alt andet lige ville betyde, at den faste afgift vil blive
sænket om nogle år. Derefter gennemgik revisor Ole Kallesøe det samme regnskab i
henhold til årsregnskabsloven. Regnskaberne blev godkendt.
5. Budgettet for indeværende driftsår 2013/14 blev gennemgået af næstformand Joel
Hermansen og godkendt.
6. Investeringsplanen blev gennemgået og godkendt.
7. Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere/varmetagere.
8. Under valg til bestyrelsen blev Joel Hermansen og Leif Kløve genvalgt
9. Kjeld Hansen blev valgt som suppleant
10. Ole Kallesøe blev genvalgt som revisor.
11. Driftsleder H. C. Kjærgaard informerede om afkølingstemperaturens vigtighed for
god økonomi i fjernvarmen for alle fjernvarmetagere og for den fremtidige afkølingstarif. På spørgsmål oplyste han at et-strengsanlæg ofte gav anledning til problemer. Poul Erik Hansen spurgte til værkets belastningsgrænse. Svaret var, at der
hidtil kun havde været brug for 2/3 af kapacitieten.
Formanden takkede for den store deltagelse i generalforsamlingen og opfordrede medlemmerne til at sende e-mails med ris og ros til værket.
Generalforsamlingen slut
Referent:

Dirigent:

----------------------------------Leif Kløve

----------------------------------Carl J. Clasen

