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Referat bestyrelsesmøde nr. 1 2021 

 
 
 
Vedr.  : Introduktionsmøde for bestyrelsen 
 
Sted : Teams  møde 
 
Tid : Mandag, den 11. januar 2021 kl. 16.00-18.00 
 
Deltagere : Kristian Brøns Nielsen (VF)                   KBN 
  Ole Anders Petersen (VF)  OAP 
  Tina Weilert (VF)   TW 
  Benjamin Galacho (VF)  BG 
   
  Johannes Stensgaard  (BSJ)  JS 
  Kirsten Østerballe (BV  KØ 
   
  Niels Dueholm(A)   ND 
  Kai O. Andersen (SF)  KOA 
  Claus Clausen (V)   CC 
  Carsten Stenrøjl (C)   CS 
  Peter Lilholt   PL 
  Henrik Lund (AU)   HL 
 
  Morten Abildgaard      MAB                 (ref.)  
  Benny Højholt                                            BH 
   
Afbud:   Ingen 
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Punkt Emne: Afsat tid Handling 
01.01 Velkomst ved formanden 

 
 

5 min. Orientering 

01.02 Godkendelse af seneste referat v/formanden 

Bilag 1 – Referat af konstituerende møde 

 

5 min. Beslutning 

01.03 Redegørelse for forløb og proces vedr. etablering 
af Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden  

 

10 min. Orientering 

01.04 Bestyrelsens arbejde v/formanden herunder, 
 

Fastlæggelse af forretningsorden 
Bilag 2 – Forretningsorden 

 
Gennemgang af årshjul 

Bilag 3 - Årshjul 
 

Fastlæggelse af mødeplan for 2021 
Bilag 4 - Mødeplan 

 

20 min. Beslutning 

01.05 Introduktion til Viborg Varme a.m.b.a. v/direktøren  
herunder, 
 

• Forsyningsområdet og ledningsnettet 

• Nuværende organisering 

• Tekniske og økonomiske nøgletal 

• Status på opstart af Viborg Varme a.m.b.a. 

 
Bilag 6 – Introduktion til bestyrelsen Viborg Varme (of-
fentlig version) 

 

15 min. Orientering 

01.06 Redegørelse for temadrøftelser i Viborg Fjernvarme i 
2020 v/direktøren herunder, 
 

• Plan for konvertering af boligselskabernes blokcentra-
ler 

30 min. Orientering 
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• Plan for forsyning af Taphede 

• Analyse af fjernvarmens konkurrenceevne overfor in-
dividuelle varmepumper 

• Igangsætning af analyse af naturgaskonverteringspo-
tentialet 

 

01.07 Emner til behandling i bestyrelsen i 2021 
v/formanden herunder, 

 

• Plan for organisationsudvikling i forlængelse af køb 
af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S (Kom-
mende Viborg Varme Produktion A/S) 

Bilag 5 – Udkast til fremtidig organisationsplan (Offent-
liggøres ikke) 
 

• Plan for effektivisering af det samlede administrative 
set-up mellem Viborg Varme, Energi Viborg Kraft-
varme og Energi Viborg 

• Plan for branding af Viborg Varme a.m.b.a. 

• Plan for fremtidens fjernvarmeforsyning  

• Status på fremtidens fjernvarmeproduktion, herunder 
plan for kommende analyser v/BH 

 

30 min. Orientering 

01.08 Meddelelser til pressen v/formanden herunder, 
 
Pressemeddelelse om stiftelse og konstituering blev udsendt i 
december 
 

10 min. Orientering 
 

01.09 Evt. 
 
 

5 min.  

 
REFERAT 
 
Ad 01.01 Velkomst ved formanden 
 
KBN bød velkommen og orienterede om, at mødets formål var at skabe et fælles udgangspunkt for den 
samlede bestyrelse som grundlag for bestyrelsesarbejdet i 2021. 
 
 
Ad 01.02 Godkendelse af seneste referat v/formanden 



                                                                                                                            

4/6 
 

 
Referatet blev noteret som godkendt i december. 
 
Referatet underskrives på førstkommende fysiske møde. 
 
 
Ad 01.03 Redegørelse for forløb og proces vedr. etablering af Viborg Varme a.m.b.a. v/formanden  
 
KBN redegjorde kort for forløbet siden sidst. 
 
Forløbet er gennemført som planlagt. 
 
Der er et enkelt hængeparti ift. Energi Viborg Kraftvarmes afklaring af indregning af et eventuelt under-
skud på el-produktionen fra kraftvarmeværket i varmeprisen. 
 
KBN håber, at der kommer en afklaring indenfor et par måneder, så Viborg Varme kan købe aktierne i 
EVK som planlagt. 
 
KBN orienterede om, at Overlund Fjernvarme forventer at indgå i Viborg Varme a.m.b.a. per 1. april 
2021, og at parterne igangsætter udarbejdelse af diverse dokumenter her i januar. 
 
 
Ad 01.04 Bestyrelsens arbejde v/formanden 
 
Bestyrelsen godkendte forretningsordenen. 
 
Forretningsordenen underskrives på førstkommende fysiske møde. 
 
 
Bestyrelsen godkendte årshjulet. 
 
 
Bestyrelsen godkendte mødeplanen for 2021. 
 
Tidspunkt for afholdelse af strategiseminar til sommer afklares senere. 
 
 
Ad 01.05 Introduktion til Viborg Varme a.m.b.a. v/direktøren  
 
MAB gennemgik den fremsendte præsentation. 
 
 
Ad 01.06 Redegørelse for temadrøftelser i Viborg Fjernvarme i 2020 v/direktøren 
 
MAB gennemgik den fremsendte præsentation. 
 
 
Ad 01.07 Emner til behandling i bestyrelsen i 2021 v/formanden 
 
KBN og BH gennemgik den fremsendte præsentation. 
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KOA spurgte ind til tidspunkt for valg af den kommende forbrugervalgte bestyrelse. KBN orienterede 
om, at valget sker på den ordinære generalforsamling i april 2021, og at de nye bestyrelsesmedlemmer 
indtræder per 1. januar 2022. 
 
KBN redegjorde kort for de forskellige muligheder for fremtidig varmeproduktion og dilemmaerne ift. 
valg og timing. Emnet behandles i bestyrelsen i foråret. 
 
 
Ad 01.08 Meddelelser til pressen v/formanden 
 
Intet at berette. 
 
 
Ad 01.09 Eventuelt 
 
Intet at berette. 
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Planlagte bestyrelsesmøder og øvrige møder: 
 
Planlagte bestyrelsesmøder: 
Tirsdag den 26. januar 2021 fra 16.00-18.00 (Afholdes som Teams møde) 
Tirsdag den 23. marts 2021 fra 16.00-18.00 
Mandag den 19. april 2021 fra 16.00-18.00 
Torsdag den 20. maj 2021 fra 16.00-18.00 
Tirsdag den 24. august 2021 fra 15.30-17.30 
Torsdag den 23. september 2021 fra 16.00-18.00 
Tirsdag den 23. november 2021 fra 16.00-18.00 
 
 
Øvrige møder: 
Torsdag den 22. april 2021 fra 19.00–22.00 (Ordinær generalforsamling) 
Strategiseminar (Afventer) 
 
 
 
 
             _________________________ ______________________ ______________________ 
                       Kristian Brøns Nielsen Ole Anders Petersen Tina Weilert  
 
 
 
              _________________________ ______________________ ______________________ 
  Benjamin Galacho Johannes Stensgaard Kirsten Østerballe 
 
 
 
              _________________________ ______________________ ______________________ 
 Niels Dueholm Kai O. Andersen Claus Clausen 
 
 
 
              _________________________ ______________________ ______________________ 
 Carsten Stenrøjl Peter Lilholt Henrik Lund 
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Referat bestyrelsesmøde nr. 1 2020 

 
 
 
Vedr.  : Konstituerende bestyrelsesmøde 
 
Sted : Håndværkervej 6 
 
Tid : Torsdag den 26. november 2020 kl. 10.00-11.00 
 
Deltagere : Kristian Brøns Nielsen (VF)                  KBN 
  Ole Anders Petersen (VF)  OAP 
  Tina Weilert (VF)   TW 
  Benjamin Galacho (VF)  BG 
   
  Johannes Stensgaard  (BSJ)  JS 
  Kirsten Østerballe (BV  KØ 
   
  Niels Dueholm(A)   ND 
  Kai O. Andersen (SF)  KOA 
  Claus Clausen (V)   CC 
  Carsten Stenrøjl (C)   CS 
  Peter Lilholt   PL 
  Henrik Lund (AU)   HL 
 
  Jacob Sparre Christiansen DLA  JSC (referent) 
   
   
  
Afbud:   Ingen 
   
    

 Pkt. Emne: Handling
 01.01 Velkomst ved Kristian Brøns Nielsen 

 
- Valg af mødeleder 
- Valg af referent 
- Præsentation af overgangsbestyrelsen for Viborg Varme A.m.b.a. 

 
 

Beslutning 
 

 01.02 Valg af formand og to næstformænd v/mødeleder  

  

Beslutning 

 01.03 Fastsættelse af bestyrelsens honorar v/formanden 
 

Beslutning 

 01.04 Ansættelse af direktion v/formanden 

 
Beslutning 

 01.05 Bestyrelsens forretningsorden v/formanden 
 
Formanden indstiller til, at formandskabet udarbejder et udkast til 
drøftelse på førstkommende bestyrelsesmøde 

Beslutning 
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 01.06 Meddelelser til pressen v/formanden: 
 
Pressemeddelelse om stiftelse og konstituering 
 

Beslutning 
 

 01.07 Evt. 
 
Orientering om valg af revisor 
Fastlæggelse af tidspunkt for næste bestyrelsesmøde 
 

Beslutning 
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REFERAT 
 
Ad 01.01 Velkomst 
 
KBN bød velkommen til mødet og orienterede herunder om den forudgående stiftelse af Viborg Varme 
A.m.b.a. 
 
Herefter blev KBN valgt som mødeleder uden afstemning. 
 
KBN foreslog JSC som referent, hvilket vedtoges uden afstemning. 
 
KBN foreslog en præsentationsrunde, hvorefter de enkelte medlemmer af overgangsbestyrelsen præsente-
rede sig selv og deres faglige og jobmæssige baggrund mv. 
 
Ad 01.02 Valg af formand og to næstformænd 
 
Kristian Brøns blev uden modkandidater valgt som formand for selskabet. 
 
Herefter blev Ole Anders Petersen uden modkandidater valgt som den ene næstformand (repræsenterende 
distributørsiden). 
 
Af de kommunalt valgte bestyrelsesmedlemmer blev Kai O. Andersen og Claus Clausen foreslået som 
kandidater til den anden næstformandspost. 
 
Efter afstemning ved håndsoprækning valgte bestyrelsen Claus Clausen som den anden næstformand. 
 
Ad 01.03 Fastsættelse af bestyrelsens honorar 
 
Efter forskellige indlæg om fastsættelsen af bestyrelsens honorar besluttede bestyrelsen at fastsætte besty-
relseshonorarerne  på linje med den hidtidige honorarfastsættelse i Viborg Fjernvarme som følger: 
 
Bestyrelsesformand: kr. 120.000 årligt 
Næstformændene: kr. 60.000 hver årligt 
Menige bestyrelsesmedlemmer: kr. 30.000 årligt 
 
Ad 01.04 Ansættelse af direktion 
 
KBN konstaterede at det nye selskab i forbindelse med stiftelsen, overtager alle ansatte fra det gamle Vi-
borg Fjernvarme, med uændret løn og ansættelsesvilkår, herunder også den ansatte direktør. KBN frem-
satte forslag om fortsat ansættelse af Morten Abildgaard (MOA) som direktør i selskabet. 
 
Bestyrelsen besluttede at fortsætte med MOA som direktør i selskabet med virkning fra stiftelsen den 1. 
december 2020, idet der var enighed om at gennemføre en evaluering af direktøren og dennes samspil 
med bestyrelsen på et tidspunkt i løbet af foråret 2021. 
 
Ad 01.05 Bestyrelsens forretningsorden 
 
Bestyrelsen besluttede at lade formandskabet udarbejde et udkast til forretningsorden til drøftelse på kom-
mende bestyrelsesmøde med inddragelse også af de relevante skriftlige input, der forud for mødet var 
fremkommet fra PL. 
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Ad 01.06 Meddelelser til pressen 
 
Bestyrelsen besluttede at lade formanden forestå udarbejdelse af pressemeddelelse om stiftelsen og kon-
stitueringen, idet man samtidig gerne så indarbejdet bemærkninger om planerne for grøn omstilling mv. i 
pressemeddelelsen. 
 
Ad 01.07 Eventuelt 
 
KBN orienterede om det forudgående stiftelsesmøde, hvorunder stifterne havde taget stilling til indkomne 
tilbud fra henholdsvis BDO og Ullits & Winther. BDO var blevet valgt på baggrund af bedste pris og 
skønnet bedste kvalitet/kompetencer. 
 
KBN foreslog fastsættelse af næste bestyrelsesmøde til den 8. december 2020, hvilket ikke var muligt på 
baggrund af flere bestyrelsesmedlemmers manglende mulighed for at deltage. 
 
Det blev herefter besluttet at forsøge at skemalægge kommende bestyrelsesmøder ved hjælp dels af de 
fremsendte forslag til mødedatoer, dels ved hjælp af Doodle. 
 
 
 
 
 
             _________________________ ______________________ ______________________ 
                       Kristian Brøns Nielsen Ole Anders Petersen Tina Weilert  
 
 
 
              _________________________ ______________________ ______________________ 
  Benjamin Galacho Johannes Stensgaard Kirsten Østerballe 
 
 
 
              _________________________ ______________________ ______________________ 
 Niels Dueholm Kai O. Andersen Claus Clausen 
 
 
 
              _________________________ ______________________ ______________________ 
 Carsten Stenrøjl Peter Lilholt Henrik Lund 



 
2020 
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Forretningsorden 
 for 

 bestyrelsen på Viborg Varme a.m.b.a. 
 
1. Konstituerende møde 
 

NÆRVÆRENDE PUNKT 1 ERSTATTES FREM TIL OG MED 31-12-2021 AF 
VEDTÆGTENS §11 OMHANDLENDEN OVERGANGSBESTYRELSEN. 
 
Efter den årlige generalforsamling træder bestyrelsen sammen til konstituerende møde. 

 
Mødet indkaldes og ledes af det medlem, som har længst anciennitet. 

 
Mødet har følgende dagsorden: 

 
1.  Forretningsorden 
2.  Valg af formand 
3.  Valg af næstformand 
4.  Eventuelt 

 
Til det konstituerende møde skal bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer være til 
stede. Formand og næstformand vælges blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer. 
 
Det er alene de generalforsamlingsvalgte medlemmer, som har stemmeret i forhold til 
konstitueringen. 

 
Hvis formand eller næstformand i løbet af året måtte fratræde, skal bestyrelsen uden ophold 
afholde nyt konstituerende møde inden der på ny afholdes bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsens honorar godkendes af den ordinære generalforsamling på baggrund af forslag fra 
bestyrelsen. Honorarstørrelsen drøftes og besluttes til indstilling på det ordinære 
bestyrelsesmøde i januar jf. bestyrelsens årshjul. 

 
 
2. Nedsættelse af udvalg 
 
 Bestyrelsens formandskab repræsenterer selskabet i møder, som selskabets bestyrelse forventes 

at deltage i. 
 

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg. 
 
 
3. Bestyrelsens møder 
 

Bestyrelsen afholder ordinært møde iht. nærmere aftalt mødeplan i følgende måneder: 
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januar, marts, april, maj, august, september og november. 
 
Bestyrelsesmøderne afholdes som udgangspunkt fysisk, men kan efter aftale afholdes digitalt. 
 
Formanden skal herudover indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når dette er 
nødvendigt, eller når det begæres af mindst 4 medlemmer af bestyrelsen. 

 
De ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel. Det nævnte varsel 
kan dog forkortes af formanden, når der foreligger sager til behandling, som kræver en hurtig 
afgørelse. 
 
Senest 7 dage før de ordinære bestyrelsesmøder fremsender direktøren efter aftale med 
formanden en dagsorden med eventuelle bilag til brug for bestyrelsens behandling af de 
enkelte sager. 
 
Forslag fra bestyrelsesmedlemmer, der ønskes optaget på dagsordenen, sendes til formanden 
senest 14 dage før det møde, hvor det ønskes behandlet. 

 
Som faste dagsordenpunkter optages: 
 

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 
2. Siden sidst v/direktøren 
3. Økonomi. 
4. Meddelelser til pressen. 
5. Eventuelt. 

 
Mellem pkt. 3 og 4 behandles specielle emner, hvortil der kan indkaldes f.eks. revisor, advokat, 
medarbejdere m.fl. 
 
Dagsordenen kan indeholde lukkede punkter vedr. personaleforhold, løn, kontraktforhandlinger 
eller andet der forudsætter fortrolig behandling. 
 
Bestyrelsens Årshjul fastlægger øvrige faste og tidsfæstede dagsordenspunkter. 

 
 
4. Beslutningsdygtighed og afstemning. 
 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 9 medlemmer er til stede. Dens beslutninger træffes ved 
simpel stemmeflerhed. 

 
 
Hvis der på grund af forfald er stemmelighed, udsættes sagen til næste eller et evt. 
ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor minimum 9 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

 
Hvis en sag ikke skønnes rimeligt belyst, kan mindst 4 medlemmer begære den udsat til et 
senere møde. 
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Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige. 
 
Dagsordener til bestyrelsesmøderne er fortrolige frem til, at det pågældende bestyrelsesmøde 
er afholdt og referatet af bestyrelsesmødet er betragtet som godkendt. 
 
Referaterne udfærdiges som beslutningsreferater med angivelse af åbne og lukkede punkter 
suppleret med en kort og forståelig gengivelse af de generelle beslutnings- og 
orienteringspunkter. 
 
Alle beslutninger, herunder evt. afstemningsresultater, indføres i beslutningsreferatet, hvor også 
mindretallet har ret til at få sine motiverede forslag om afstemninger indført. 

 
Udkast til mødereferat udsendes til medlemmerne senest 8 dage efter mødet. Referatet betragtes 
som godkendt, hvis der ikke inden 5 dage fra modtagelse er fremsendt kommentarer eller 
rettelser. Derefter offentliggøres referat med tilhørende bilag til de åbne punkter på Viborg 
Varmes hjemmeside.  
 
På det følgende fysiske møde underskriver bestyrelsen referatet. 
 
Mødereferatet opbevares af direktøren og er til rådighed for medlemmerne, når det måtte 
ønskes. 
 
 

5. Suppleanter. 
 
 I tilfælde af længerevarende vakance indtræder suppleanten fra den pågældende valggruppe. 
 
 
6. Bestyrelsens opgaver. 
 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet. 
 

Bestyrelsen fastlægger de overordnede målsætninger for selskabet og godkender selskabets 
strategi på såvel kort som lang sigt. 
 
Bestyrelsen fastlægger rammerne for det årlige drifts- og investeringsbudget. 

 
Bestyrelsen godkender tariffer. 
 
Bestyrelsen antager og afskediger direktøren. 
 
Bestyrelsesformanden godkender antagelse og afskedigelse af de ledende medarbejdere.  
 
Direktøren fungerer som bestyrelsens sekretær. 
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7. Kompetence. 
 

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der er af usædvanlig art eller størrelse. 
 

Direktøren kan disponere indenfor budgettets rammer, men formandskabet godkender 
igangsætning af alle investeringer over 1 mio. kr. inden for budgettets rammer. Bestyrelsen 
orienteres om væsentlige investeringer og driftsposter på de ordinære bestyrelsesmøder. 

 
Formand og direktør orienterer om de løbende forretninger i den forgangne periode. 

 
Direktøren orienterer om driftsforhold i øvrigt. 
 
Den til enhver tid siddende direktør i Viborg Varme skal registreres som ”reel ejer”, idet 
registreringen er af rent administrativ karakter og ikke giver noget form for mandat eller 
beføjelse til direktøren afledt heraf. 
 

 
 
8. Økonomi. 
 

Direktøren udarbejder afstemt drifts-, likviditets- og investeringsbudgetter for det kommende 
år til bestyrelsens godkendelse inden udgangen af september måned. 
 
Desuden udarbejdes driftsbudgetoverslag og investeringsplan for de efterfølgende 2 
regnskabsår. 

 
Drifts- og investeringsbudget fremlægges på den kommende generalforsamling; jf. vedtægten 
§ 6.4 og 6.5. 
 
Der udarbejdes og vedligeholdes et langtidsinvesteringsbudget, der rækker 10 år frem. 
 
Der udarbejdes månedligt driftsregnskab, der udsendes til bestyrelsens medlemmer til 
orientering.  Det månedlige driftsregnskab omfatter budget- og likviditetsopfølgning og status 
på igangværende projekter. 

 
På hvert bestyrelsesmøde orienterer direktøren om væsentlige økonomiske hændelser siden 
sidst. 
 

 Årsrapport udarbejdes af revisor i samarbejde med driftsledelsen og forelægges af revisor for 
bestyrelse og generalforsamling. 

 
 
9. Meddelelser til pressen. 
 

Den åbne del af bestyrelsesreferaterne offentliggøres på hjemmesiden. 
Pressekontakten varetages af formandskabet og evt. af direktøren, hvad angår tekniske forhold. 
 



 
2020 

 
 

      5/6 

10. Ændring af forretningsorden. 
 

Forretningsordenen gennemgås hvert år på det først kommende ordinære bestyrelsesmøde 
efter generalforsamlingen, med henblik på evt. ændringer heri og er herefter gældende for det 
kommende år. 
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Vedtaget af bestyrelsen, Viborg den DD-MM-2020 
 
  
  
 
 
             _________________________ ______________________ ______________________ 
                       Kristian Brøns Nielsen Ole Anders Petersen Claus Clausen  
 Formand Næstformand Næstformand 
 
 
              _________________________ ______________________ ______________________ 
  Benjamin Galacho Johannes Stensgaard Kirsten Østerballe 
 
 
 
              _________________________ ______________________ ______________________ 
 Niels Dueholm Kai O. Andersen Tina Weilert  
 
 
 
              _________________________ ______________________ ______________________ 
 Carsten Stenrøjl Peter Lilholt Henrik Lund 
 
 



Tema Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December
Ordinære bestyrelsesmøder

X X X X X X X

Ordinær generalforsamling
Afdækning af behov for 
bestyrelseskompetencer og drøftelse af 
emner til bestyrelsen

Behandling af evt. forslag fra medlemmerne 
samt anbefaling af bestyrelseskandidater 
på den ordinære generalforsamling

Ordinær generalforsamling Udarbejdelse af skriftlig og mundtlig 
beretning, herunder redegørelse for godt 
bestyrelsesarbejde

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling*

Bestyrelsens rammer Drøftelse og godkendelse af 
forretningsorden

Bestyrelsens rammer Introduktion til nye 
bestyrelsesmedlemmer

Strategi & Budget Strategiseminar** Godkendelse af budget

Øvrige aktiviteter Dansk Fjernvarmes Regionalmøde Dansk Fjernvarmes 
Årsmøde Bestyrelsens julefrokost

* Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af den ordinære generalforsamling
** Evaluering af strategi, Input til budget,  Evaluering af finansiering, indkøb og forsikring, Evaluering af risikostyring og intern kontrol, Evaluering af organisation & daglig ledelse herunder bestyrelsens egne kompetencer

Viborg Varmes bestyrelses Årshjul



Forslag til mødeplan for bestyrelsen i Viborg 
Varme A.m.b.a. 
 

Tidspunkt Sted Indhold 
Mandag den 11. januar 2021 fra 16.00-19.00 Håndværkervej 6 Introduktion 
Tirsdag den 26. januar 2021 fra kl. 16.00-18.00 Håndværkervej 6 Ordinært møde 
Tirsdag den 23. marts 2021 fra kl. 16.00-18.00 Håndværkervej 6 Ordinært møde 
Mandag den 19. april 2021 fra kl. 16.00-18.00 Håndværkervej 6 Forberedelse af generalforsamling 
Torsdag den 22. april 2021 fra kl. 19.00 -  Tinghallen Ordinær generalforsamling 
Torsdag den 20. maj 2021 fra kl. 16.00-18.00 Håndværkervej 6 Ordinært møde 
Juni 2021 Afventer Strategiseminar 
Tirsdag den 24. august 2021 fra kl. 16.00-
18.00 

Håndværkervej 6 Ordinært møde 

Torsdag den 23. september 2021 fra kl. 16.00-
18.00 

Håndværkervej 6 Ordinært møde 

Tirsdag den 23. november 2021 fra kl. 16.00-
18.00 

Håndværkervej 6 Ordinært møde 

 



Forslag til mødeplan for bestyrelsen i Viborg 
Varme A.m.b.a. 
 

Tidspunkt Sted Indhold 
Mandag den 11. januar 2021 fra 16.00-19.00 Håndværkervej 6 Introduktion 
Tirsdag den 26. januar 2021 fra kl. 16.00-18.00 Håndværkervej 6 Ordinært møde 
Tirsdag den 23. marts 2021 fra kl. 16.00-18.00 Håndværkervej 6 Ordinært møde 
Mandag den 19. april 2021 fra kl. 16.00-18.00 Håndværkervej 6 Forberedelse af generalforsamling 
Torsdag den 22. april 2021 fra kl. 19.00 -  Tinghallen Ordinær generalforsamling 
Torsdag den 20. maj 2021 fra kl. 16.00-18.00 Håndværkervej 6 Ordinært møde 
Juni 2021 Afventer Strategiseminar 
Tirsdag den 24. august 2021 fra kl. 16.00-
18.00 

Håndværkervej 6 Ordinært møde 

Torsdag den 23. september 2021 fra kl. 16.00-
18.00 

Håndværkervej 6 Ordinært møde 

Tirsdag den 23. november 2021 fra kl. 16.00-
18.00 

Håndværkervej 6 Ordinært møde 

 



INTRODUKTION TIL
VIBORG VARME A.M.B.A.



INDHOLD

• Punkt 01.04 - Introduktion til Viborg Varme 
a.m.b.a.

• Punkt 01.05 - Redegørelse for temadrøftelser i 
Viborg Fjernvarme i 2020 

• Punkt 01.06 - Emner til behandling i bestyrelsen 
i 2021 



PUNKT 01.04 - INTRODUKTION TIL 
VIBORG VARME A.M.B.A.



FORSYNINGSOMRÅDET OG 
LEDNINGSNETTET



TEKNISKE NØGLETAL

• Km ledningsnet 368 
• Heraf 12 km transmission 
• 1 km i Klostervænget 
• 3 km nye ledninger  

• Ledningstab ca. 19 % og ca. 60.000 MWh

• Antal tilslutninger 10.080 stk.  i alt 
• her af tilvækst i 2020 på 366 stk.



ØKONOMISKE NØGLETAL



NUVÆRENDE ORGANISERING
(13 HC)

Direktør
Morten Abildgaard

Energirådgivning og måler

Økonomi & Administration

Distribution

Morten Villadsen
Niels Ladefoged
Jesper Olesen

Lone Johansen
Belinda Bech

Henriette Solmand
Lisbeth Dalsgaard

Tom Diget
Jan Bjerg

Anlæg

Kasper Birk
Karina Lyngsø

Michael Petersen

Bestyrelse



PUNKT 01.05 - REDEGØRELSE FOR 
TEMADRØFTELSER I VIBORG 

FJERNVARME I 2020 



GENNEMFØRT ANALYSE AF FJERNVARMENS KONKURRENCEEVNE 
OVERFOR INDIVIDUELLE VARMEPUMPER OG TRUFFET BESLUTNING 
OM MIDLERTIDIG TAKSTÆNDRING

• Gennemgang af konkurrencesituationen
• Fjernvarmen bliver udsat for prismæssig 

konkurrence fra individuelle varmepumper fra 1/1 
2021 grundet sænkelse af elvarmeafgiften

• Analysen af de 110 stk. med VP i dag i VIA regi (ca. 35 
besvarede) 

• Pris og stabilitet er afgørende. 
• Grønt så langt tid løsningen er med prismæssigt
• Når man har valgt, forbliver man

• Beslutningen på bestyrelsesmødet i november om 
halvt fast bidrag (2021-2023) til alle nytilsluttede
parcelhuse og markedsføringsplan i 2021 ift. nye 
områder + oliekonvertering i eks. områder



PLAN OG IGANGSÆTNING FOR KONVERTERING AF 
BOLIGSELSKABERNES BLOKCENTRALER

Aftalte overgange fra 
transmission til 
distribution og overgang 
til standard takstblad

Boligselskabet VIBORG
Overgang fra blokcentaler til Viborg Varme takstblad

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Vestervang Aftale EVK VVP VVP VVP 100% 100% 75% 50% 25% Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad

Ringparken Aftale EVK VVP 100% 100% 100% 75% 50% Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad

Digterparken Aftale EVK VVP 100% 100% 100% 75% Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad

Houlkær Aftale EVK VVP VVP VVP VVP 100% 100% 100% 100% 50% Takstblad Takstblad Takstblad Takstblad
Rødt farve angiver anslåede overgangsår fra blokcentral til VV distributionsnet.
Procenter angiver rabat i fastbidrag.

• Klostervænget



BESLUTTET PLAN FOR FORSYNING AF 
TAPHEDE



IGANGSAT ANALYSE AF 
NATURGASKONVERTERINGSPOTENTIALET

• Områder i spil
• Enklaver i Viborg By
• Hald Ege
• Bruunshåb
• Birgittelyst
• Tapdrup

• Potentialet i MWh og forbrugere
• Ca. 100.000 MWh fordelt på ca. 3.000 tilslutninger

• Udfordringerne med økonomi og tilslutningsprocent og vinduet ift. 
tilskudsmuligheder. Når et område er udlagt til fjernvarme, kan 
forbrugerne ikke opnå tilskud til individuelle varmepumper

• Mulighederne for fjernvarmen ift. at udvide varmegrundlaget ift. 
produktionen og opnå synergier på de faste omkostninger

• Tidsplanen for analyserne er, at de kan fremlægges for bestyrelsen i 
marts 2021 med henblik på at beslutte hvilke områder vil påtage sig 
forsyningspligten på, så Viborg Kommune kan behandle ønskerne i Q2 
2021.



OVERBLIK OVER 
KONVERTERINGSPOTENTIALET



STATUS PÅ OPSTART AF VIBORG VARME 
A.M.B.A.

• Midlertidigt logo på plads 

• Tinglysning af ejendomme og deklarationer pågår

• Anmeldelse af budget og takstblad, alm. Og tekniske 
bestemmelser mv. er på plads

• Afregning, Nets, FI-kort, nye BS-aftaler pågår

• Kreditorinformation er på plads

• Medarbejder fra VF er orienteret skriftligt

• Ledelsens deltagelse i fællesmøder på tværs pågår



PUNKT 01.06 - EMNER TIL 
BEHANDLING I BESTYRELSEN I 2021 



ORGANISATIONSUDVIKLING 

• 23 medarbejdere i alt

• 2 organisationer

•Mål om én fælles organisation, som alle oplever 
som givende og har lyst til være en del af

• Fælles vision om grøn og konkurrencedygtig 
fjernvarme og optimering på tværs af hele 
værdikæden

• Forbrugeren i fokus



INITIATIVER IFT. ÉN FÆLLES 
ORGANISATION
• Projektorganisering omkring fremtidens fjernvarme kører allerede

• Samarbejde i snitfladerne pågår, men kræver tydelighed og 
løbende afklaring med ledelsen

• Realisering af synergier og integration ved én organisation, 
herunder adm., vagt, tekniske systemer/dataanvendelse, tekniske 
snitflader mellem produktion og distribution, omlægning af 
blokcentraler til forsyning fra distributionsnettet, IT-sikkerhed etc.

• Fælles informationsmøder
• Ledelsen deltager allerede på tværs over Teams
• Fælles fysiske møder for hver 14 dag, når Corona tillader det
• Team aktivitet for alle i foråret

• Fokus på realisering af gode idéer og igangsætning heraf



PLAN FOR EFFEKTIVISERING AF DET SAMLEDE 
ADMINISTRATIVE SET-UP MELLEM VIBORG VARME, ENERGI 
VIBORG KRAFTVARME OG ENERGI VIBORG

• Gennemgang af administrative rutiner mv.
• Forbrugerafregning
• Debitor- og kreditorbogholderi 
• Løn
• Budget og regnskab
• Revision
• Finansiering
• Forsikring
• Koncernrapportering
• Intern IT/Netværk/SRO/IT-sikkerhed
• Medlemskaber (Dansk Fjernvarme mv.)
• Etc.

• Vurdering af hvad opgaverne kræver af ressourcer og hvor 
de ligger bedst og billigst



PLAN FOR BRANDING AF VIBORG 
VARME A.M.B.A.

• Én fælles varmeenhed

• Energi Viborg Kraftvarme må ikke hedde ”Energi 
Viborg” og varmeproduktionen bliver meget mere 
end kraftvarme

• Behov for fokus på det grønne, fjernvarmens 
konkurrenceevne herunder de tekniske fordele 
…og ikke mindst kundefokuseret service

• Bureaukonkurrence i Q1 2021 ???



PERSPEKTIVET FOR FREMTIDENS 
FJERNVARMESYSTEM



PLAN OG MÅL FOR FREMTIDENS 
FJERNVARME

Integration af fjernvarmenettene i Viborg
Opstart af program for bedre udnyttelse af 

fjernvarmevandet hos forbrugerne

Fuld implementering af optimeret temperatursæt i fjernvarmesystemet og hos 
forbrugerne

Prisniveau kr. 13.000-16.000 Prisniveau kr. 10.000-13.000

År 2020-2024 År 2025-2030

Etablering af mindre VP-anlæg i Hald Ege
Etablering af 2*7 MW eldreven varmepumpe 

baseret på udeluft

Skalering af 2*7 MW eldreven varmepumpe baseret på udeluft og/eller Apple
Stillingtagen til evt. nedlukning af kraftvarmeværket



STATUS PÅ FREMTIDENS FJERNVARMPRODUKTION, 
HERUNDER PLAN FOR KOMMENDE ANALYSER (BH)

• Nuværende produktionsapparat

• Status på VP-projekter på den korte bane samt mål 
om grøn varmeproduktionsandel kort bane

• Behovet for Etape 2 frem mod 2030
• Spørgsmålet om Apple
• Spørgsmålet om Kraftvarmeværket

• Hvilke analyser gennemføres og hvad skal der 
træffes beslutning om i 2021



NUVÆRENDE PRODUKTIONSAPPARAT

Industrivej

Farvervej

Gyldenrisvej

Hamlen

Houlkær

Fristruphøj

Overlund

Klostervænget

vestervang
Digterparken

Ringparken

Kirkebækvej

100 % Naturgas



LUFT/VAND VARMEPUMPER
• Udbud igangsættes ultimo jan. 2021
• Forventet entrepriseudførelse juli 2021 – juni 2022

• (Taphede januar 2022 – december 2022)
• Lodsejerdialog pågår
• Herefter måleprogram i samarbejde med AAU 

(Industrivej anlæg)

Forventes at levere 21% af 
det samlede varmebehov 

på årsbasis



UDFORDRINGER
• Grøn og konkurrencedygtig fjernvarme
• Stort investeringsbehov ved fortsat drift af 

kraftvarmeanlæg.
• Kraftvarmefordel (Elpatronloven medfører 

rabat på gas anvendt i gaskedlerne på op til 12 
mio. kr.)
• Denne fordel udjævnes i takt med indførelsen 

af anden produktion.

Revision af Masterplanens fase 2



MASTERPLAN – FASER I 
PROCESSEN

20
18

 -
20

19 • Apple tester eget anlæg 
(Proof of Concept)

• Projekt med 10-15 MW luft-
til-vand varmepumpeanlæg 
igangsættes (projektforslag, 
myndighed m.m.)

20
20

 -
20

21 • Evaluering af Apples forsøg 
(Proof of Concept)

• Hvis succes, igangsættes 
projekt for udnyttelse af 
overskudsvarme fra Apple 
(Billigste varmepris)

• Hvis PoC ikke er en succes, 
igangsættes projekter for 
supplerende 
varmeproduktion (Større 
Luft-Vand varmepumpe, 
solvarme, biomasse, 
grundvand m.m.)

• Etablering af 10-15 MW Luft-
til-vand varmepumpeanlæg 
og igangsætning af 
monitoreringsprogram i 
samarbejde med Aalborg 
Universitet

• Eventuel renovering af  
eksisterende kedelcentraler.

• Bruttolisten gennemgås

20
22

 -
20

23 • Evaluering af 
monitoreringsprogrammet 
for 10-15 MW luft-vand 
varmepumpeanlæg.

• Afhængig af resultatet og om 
der kan udnyttes 
overskudsvarme fra Apple, 
vil der kunne igangsættes 
yderligere tiltag:

• Større luft-vand 
varmepumpeanlæg

• Solvarme, biomasse m.m.

• Større elle mindre 
udnyttelse hos Apple

• Evt. flytte varmepumper fra 
10-15MW anlægget til 
Apple.

• Hvis Applevarme, etablering 
af transmissionsledning og 
varmepumpe anlæg, 
etableret.


