
Vejby-Tisvilde Fjernvarme a.m.b.a.
Møngevej 9 B, 3210 Vejby

Referat af generalforsamlingen på Heleneeentret, 3220 Tisvilde tirsdag d. 27.
oktober 2015 kl. 19.30.

Fremmødte andelshavere: 22 med stemmeret + I fuldmagt... i alt 23 stemmeberettede
Desuden deltog 4 ansatte fra Helsinge Fjernvarme og revisor Carsten Blicher

Formanden, Kari Terpager, bød velkommen til de fremmødte og gik derefter over til dagsordenens
punkt 1.

l. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Henning Walmar, Tisvilde. Henning Walmar valgt som dirigent. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. og dagsordenen fulgte vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning for 2013/2014 v/ formanden Karl Terpager
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning med udgangspunkt i den udsendte beretning. Det
havde igen været et godt år. Værket, solvarmeanlægget og tjernvarmenettet havde kørt uden pro-
blemer på nær et par mindre ledningsbrud og en drilagtig telefoniedning til pumpestationeme i
Tisvilde. Men de problemer var hurtig blevet løst.

Statstilskuddet til barmarksværkernes el-produktion (= el-grundtilskuddet ) forventedes at bortfalde
i 2018. Til gengæld var der givet VTF mulighed for at etablere en træfliskedel på 1,5 MW. Den er
ved at blive projektgeret og forventes at stå klar til drift l. september 2016.

Vi er desuden ved at få projekteret et akkumuleringsanlæg ved Godhavn i Tisvilde. Anlægget skal
akkumulere varme, der hurtigt kan leveres til forbrugerne — specielt nede i den nederste del af
Tisvildeleje på de koldeste vinterdage. Anlægget vil yderligere muliggøre, at antallet af forbrugere
kan udvides i hele Tisvildeområdet. Anlægget vil evt. kunne Lidvides med en såkaldt el-kedel eller
en stor varmepumpe.

Solfangeranlægget har bidraget med ca. 0,5 mio. kr. til værkets drift.

Værket har fået 6 nye andelshavere, således at der nu er 5 90 andelshavere.

Varmesalget har været 5 % .højere end sidste år, og dette har bl. a. medført et fald i ledningstabet fra
32,8 til 31,5 %.
Årets resultat var så godt, at bestyrelsen besluttede at reducere det forløbne års varmepris fra 600 kr.
til 500 kr/MWh (eks. moms)

Varmeprisen i den kommende periode er fastholdt på den reducerede pris på de 500 kr./MWh (eks.
moms), og den faste afgift og kapacitetsafgiften er også holdt uændret. Det udarbejdede budget for
2015/2016 viser et underskud på ca. 1,3 millkr og giver således en tilbagebetaling til forbrugerne af
tidligere års akkumulerede overskud.

i

Formanden sluttede sin beretning med en tak til alle, der havde arbejdet for værket i det forløbne år.



Samarbejdet med Helsinge Fjernvarme havde været fint, og formanden rettede en tak til medar-

bej derne herfra.

Efterfølgende var der mulighed for spørgsmål eller indlæg omkring beretningen.

Spørgsmål til beretningen fra:
Ove Nielsen: Skyldtes ledningsbruddene taering af rørene?

Svar: En entreprenør havde ødelagt rørene i forbindelse med et gravearbejde.

Johan Vedel: Kan vi blive selvforsynende med el?
Svar: Nej, det kan vi ikke
Kan de planlagte akkumuleringstanke fyldes op?
Svar: Ja, det er absolut tanken bag projektet.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014/2015 v/ revisor Carsten Blicher
Regnskabet blev fremlagt af Carsten Blicher ud fra nøgletallene og via overhead.
Fremlæggelsen gav anledning til følgende spørgsmål:
Jørn Jensen: Hvad skyldes den stor difference i administrationsaftalen?

Svar: I år er det for et helt år. Sidste gang var det for et halvt år
Hvordan kan det vaere, at der står anført 0 kr. under lønomkostninger?
Svar: Vores aftale med Helsinge Fjernvarme indebærer, at vi ikke har egentlige løn-

udgifter til personale.

Regnskabet blev derefter godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2014/2015 v/ revisor Carsten Blicher
Budgettet var lagt ud fra, at den faste afgift og kapacitetsafgiften holdtes uændret, og at varme-

prisens nedsættelse til 500 kr. pr. MWh (eks. moms)blev fastholdt.

5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for kommende år.
investeringerne for 2015/16 ville omfatte træfliskedelanlægget budgetteret til ca. 6 mio. kr og

akkumuleringsanlægget til ca. 2 mio kr.

6. Indkomne forslag fra andelshaverne
Ingen indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var: Per Christensen og Torben Stæhr, begge fra Tisvilde, og Johnny Jørgensen fra Vejby.

Alle tre blev genvalgt for 2 år.

8.Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Fra Vejby ble valgt: l. suppleant Jørgen Jensen - 2. suppleant: Jesper Malling
Fra Tisvilde blev valgt: l. suppleant: Charlotte Sylvester - 2. suppleant: Mikkel Falbe-Hansen

9. Valg af revisor
Genvalg af revisor Carsten Blicher v/ PriceWaterhouse Coopers, Hillerød

10. Evt.
Formanden orienterede om en henvendelse fra en forbruger, der protesterede mod at få fjernvarme-



nyt, takstblad m.m. sendt over 'sin bankkonto, hvortil der kun er adgang via Nem-id.
Henvendelsen var blevet drøftet af bestyrelsen, der kun kunne henvise forbrugeren til at afmelde sin
PBS-tilslutning omkring fjernvarmen. Hvis vedkommende gjorde det, vil meddelelsen-ie fra fjerne-
varmen blive sendt ud pr. post til hende.
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten Henning Walmarlifor god ledelse
af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15.

Chr. Friis, referent i,
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Godkendt d. /// 2015 . . . . .. (Dirigent Henning Walmar)
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