
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Den 26. apri12016, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i Tinghallen i Viborg. 

Der var mødt 384 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 725 stemmer. Endvidere deltog selskabets bestyrelse, direk- 
tion og revisor. 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT 

2. BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSAR. 

3. DET REVIDEREDE ARSREGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE. 

4. BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSAR FREMLÆGGES. 

5. INVESTERINGSPLANEN FOR DET KOMMENDE AR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING. 

6. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, HERUNDER FREMLÆGGELSE AF INVESTERINGSPLAN FOR KOM- 
MENDE AR. 

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægten. 

7. INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMERIVARMEAFTAGERE. 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer/varmeaftagere. 

8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. 

På valg er: Medlemsvalgt (ejere): Per B. Jørgensen, modtager genvalg 

Medlemsvalgt (private udlejere): Mikael Møller, modtager genvalg 

Varmeaftagervalgt: 

Varmeaftagervalgt: 

Helle Henningsen, modtager genvalg 

Ewa H. Sørensen, modtager ikke genvalg 

9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN. 

På valg er: Medlemsvalgt: 

Varmeaftagervalgt: 

Leo Nørgaard, modtager genvalg 

Erik Faarup, modtager ikke genvalg 
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10. VALG AF REVISOR. 

11. EVENTUELT. 

AD 1 VALG AF DIRIGENT 

Viborg Fjernvarmes bestyrelsesformand Per B. Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen. 

Det var foreslået af bestyrelsen, at advokat Jens Hyldahl Bjerregaard blev valgt som dirigent. 

Forslaget blev vedtaget og dirigenten takkede for valget. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var forskriftsmæssigt indvarslet i Viborg Nyt den 23. marts 2016 og Viborg 
Folkeblad den 26. marts 2016 og dermed beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. Dirigenten bemærkede derefter, at 
der dog ikke var quorum til endelig vedtagelse af ændring af vedtægterne jf. bestyrelsens forslag under dagsordenens punkt 
6, hvorfor en eventuel vedtagelse heraf ville medføre indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 

AD 2 BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSAR 

Bestyrelsesformanden Per B. Jørgensen aflagde beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. 
december 2015. 

Per B. Jørgensen henviste i øvrigt i det hele til indholdet af den trykte beretning, der er vedhæftet dette referat. 

Indledningsvist udtrykte Per B. Jørgensen stor glæde over det store fremmøde, hvor der i år var tilmeldt 384 deltagere re- 
præsenterende i alt 838 stemmer. 

Per B. Jørgensen bemærkede blandt andet, at der efter langvarige forhandlinger var ved at blive indgået aftale med Regi- 
onshospital Viborg. Sygehuset vil således blive den første direkte overskudsvarmeleverandør til fjernvarmeforsyningen i 
Viborg. 

I forhold til de fortsat store anlægsinvesteringer, bemærkede Per B. Jørgensen, at bestyrelsen havde besluttet at omlægge 
Viborg Fjernvarmes finansieringsstruktur og at resultatet blevetablering af et 10 årigt banklån på 20 mio. kr. og en kasse- 
kredit på 25 mio. kr. 

Per B. Jørgensen forklarede desuden, at bestyrelsen havde ansøgt Energitilsynet om tilladelse til at indføre forrentning af 
Viborg Fjernvarmes egenkapital, men at Viborg Fjernvarme fortsat afventer Energitilsynets beslutning. 

Per B. Jørgensen tilkendegav, at temamødet om fjernvarmeforsyningen, som blevafholdt i august sidste år var en stor suc- 
ces. Viborg Fjernvarme var glade for det store fremmøde og de mange anerkendende ord. Desværre druknede omtalen af 
mødets indhold i spørgsmålet om, hvorfor Viborg Kommune ikke deltog. Viborg Fjernvarme havde indbudt Energi Viborg til 
at være medarrangør, uden at dette lykkedes. Viborg Fjernvarme valgte derfor at afholde arrangementet alene, således som 
det var blevet annonceret på sidste års generalforsamling. 
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Per B. Jørgensen redegjorde derefter de sager, som Viborg Fjernvarme i øjeblikket er involveret i. For det første verserer en 
sag mod Viborg Fjernvarmes tidligere direktør Henry Juul Nielsen, som Viborg Fjernvarme har tabt i byretten, men som 
bestyrelsen har besluttet at anke til landsretten. 

Derudover beskrev han den igangværende voldgiftssag mod Energi Viborg, der i høj grad drejer sig om ansvaret for tabene i 
forbindelse med geotermiprojektet. Voldgiftsforhandlingen forventes gennemført i efteråret. 

Energitilsynets afgørelse af indregningsspørgsmålet af omkostningerne fra geotermiprojektet, hvorefter ca. 8,5 mio. kr. ikke 
kan indregnes, blev som forventet påklaget af Energi Viborg. Påklagen kan indebære en risiko for, at beløbet, der ikke kan 
indregnes, kan blive større, men Per B. Jørgensen udtrykte en vis forventning om, at beløbet kan blive mindre. 

Per B. Jørgensen beskrev derefter, at det i det seneste år er blevet stadigt mere klart for Viborg Fjernvarme, at der er uenig- 
hed mellem Energi Viborg og Viborg Fjernvarme om afviklingen af geotermigælden. Der henvises i øvrigt til den skrevne 
beretning for nærmere detaljer herom. 

Per B. Jørgensen understregede, at Viborg Fjernvarme er meget fokuserede på de muligheder, som der åbnes op for via ny 
teknologi, og herunder beskrev han, at Viborg Fjernvarme ser et særligt stort potentiale i anvendelse af overskudsvarme og 
fjernkøling. Viborg Fjernvarme forventer, at Apple datacenteret vil kunne blive en meget væsentlig leverandør til en sådan 
løsning, og Per B. Jørgensen beskrev, at andre allerede kendte eksisterende kilder til overskudsvarme i byen er så betydeli- 
ge, at de sammen med Apples første bygning inden 2020 forventes at kunne dække 85 % af det nuværende årsforbrug i 
Viborg. 

Derefter bemærkede Per B. Jørgensen, at driften igen i 2015 har været præget af en meget høj stabilitet og takkede Viborg 
Fjernvarmes medarbejdere og medlemmer. 

Til slut takkede Per B. Jørgensen for samarbejdet til den samlede bestyrelse og særligt til bestyrelsesmedlem Ewa Søren- 
sen, der havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen i år. 

Herefter overgav Per B. Jørgensen beretningen til generalforsamlingens videre behandling under dirigentens ledelse. 

Dirigenten gav mulighed for at stille spørgsmålog kommentarer til beretningen. 

Leo Lund, Arrildsvej 53: 
Først takkede Leo Lund for en god og fyldig beretning, som han fandt spændende at høre, og som han angav, at han støt- 
tede fuldt op om. Specielt angav Leo Lund, at han fandt det meget spændende med tiltag vedrørende udnyttelsen af energi- 
en så godt som muligt, og ønskede bestyrelsen held og lykke dermed. 

Leo Lund bemærkede derefter, at hans primære begrundelse for at gå på talerstolen var sidste års temamøde, hvor besty- 
relse og ledelse i Energi Viborg, som Leo Lund angav som den vigtigste part, havde valgt ikke at give møde. Leo Lund ud- 
trykte, at han fandt dette meget uheldigt, fordi Energi Viborg - i hvert fald indtil andet er besluttet - har eneret på at producere 
fjernvarme i Viborg. 

Leo Lund bemærkede herefter, at der siden konferencen har været meget stille omkring udnyttelse af overskudsvarmen fra 
Apple. Han bemærkede, at det - nu hvor byggeriet af anlægget går i gang - er vigtigt for fjernvarmeforbrugere og samfundet 
at der findes en løsning, så overskudsvarmen fra Apple ikke kun bliver til glæde for fuglene. 
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Leo Lund opfordrede på denne baggrund bestyrelsen til at indkalde til endnu en konference, hvor det er magtpåliggende, at 
Energi Viborg giver tilsagn om at deltage. Leo Lund ønskede, at resultatet af en sådan konference skal blive en klar melding 
til regering og folketing om, at det haster med at få bragt lovgrundlaget i orden, så afgifterne ikke spænder ben for en fornuf- 
tig løsning. 

Stig Jensen, Kildebakken 47: 
Stig Jensen takkede først for beretningen, og spurgte herefter, om Viborg Fjernvarme også har overvejet den klimamæssige 
del af overskudsvarmen fra Apple. Stig Jensen beskrev, at Kommunen efter hans opfattelse har en udmærket klimastrategi, 
der har som mål at udledning af drivhusgasser skal reduceres, så kommunen som helhed bliver C02 neutral. Stig Jensen 
anførte, at Apple's datacenter efter hans vurdering kommer til at give anledning til yderligere C02 udledning, og at Apples 
eneste mulighed for at kompensere for dette er ved at udnytte overskudsvarmen. Stig Jensen spurgte herefter bestyrelsen 
hvorvidt C02 udledning indgår i foreningens beregninger i forbindelse med udnyttelsen af overskudsvarmen. 

Derudover bemærkede Stig Jensen, at han også synes at det er en god ide med endnu et temamøde, men at han vii lade 
det være op til bestyrelsen hvordan dette skal arrangeres. Han bemærkede også, at mængden af overskudsvarme fra 
Apple's datacenter vil være så betydelig, at man burde tænke bredere geografisk, dvs. også Randers, Aarhus, Herning og 
Silkeborg, men han afsluttede med at bemærke, at han vii lade det være op til bestyrelsen, hvem der skal deltage. 

Per B. Jørgensens svar på indlæggene: 
Først takkede Per B. Jørgensen for de positive bemærkninger. Omkring temakonferencen bemærkede han, at Viborg Fjern- 
varme selvfølgelig villytte til, hvad der bliver sagt og undersøge om der kan gennemføres en ny konference. Personligt 
udtrykte Per B. Jørgensen den holdning, at jo bredere offentlig indsigt, jo større forståelse vil man forvente for de dispositio- 
ner, der skal træffes. 

Til Stig Jensens konkrete spørgsmålom, hvorvidt C02-udledningen indgår i beregningerne i forbindelse med udnyttelsen af 
overskudsvarmen, bemærkede Per B. Jørgensen, at Viborg Fjernvarme endnu ikke er kommet så langt, men at det var et 
punkt som han ville notere sig i det videre arbejde. 

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, konstaterede dirigenten herefter, at debatten til dette punkt var udtømt, hvorefter 
beretningen blev taget til efterretning. 

AD 3 DET REVIDEREDE ARSREGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE. 

Arsrapporten blev gennemgået af statsaut. revisor Henrik Lundsgaard, Ullits & Winther. 

Indledningsvist bemærkede Henrik Lundsgaard at revision af årsrapport 2015 havde resulteret i påtegning uden forbehold 
eller supplerende oplysninger. Derudover bemærkede han, at årsregnskabet er udarbejdet efter Arsregnskabsloven, Energi- 
tilsynets bestemmelser, samt Varmeforsyningsloven. 

Den fuldstændige årsrapport er tilgængelig på Viborg Fjernvarmes kontor og hjemmeside. 
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Hoved- og Nøgletal 
Revisor konstaterede, at de faktiske tal er faldende fra 2014-2015 som logisk konsekvens af mildere år med faldende var- 
mepriser. Aret har resulteret i underdækning på 867 t.kr. 

Revisor forklarede videre, at værdien af anlægsaktiver er steget, hvilket er udtryk for større investeringer end afskrivninger, 
samt at balancesummen er faldet, hvilket skyldes et mindre udestående mellem Viborg Fjernvarme og forbrugere. 

Derefter bemærkede han, at egenkapitalen er uændret. 

Resultatopgørelse 
Revisor oplyste, at de faktiske tal er sat op over for korrigerede 2015 tal. 

Budgettet for 2015 blev korrigeret på grund af den faldende varmepris. Det korrigerede budget endte i O, mens det faktiske 
budget endte i minus. Dette skyldes, at salget af varme er mindre end budgetteret - og derfor er det logisk at bruttoresultatet 
falder - det har haft negativeffekt. En positiveffekt er, at der har været besparelse på distributionsomkostninger i forhold til 
det budgetterede. 

Revisor forklarede endvidere, at der har været 1 mio. kr. mere i administrationsomkostninger, som hovedsageligt kan henfø- 
res tilomkostninger knyttet til sagen mod foreningens tidligere direktør. 

Afslutningsvis bemærkede revisor, at der har været anvendt 500 t.kr. mindre til energispareomkostninger end budgetteret. 

Det negative resultat på 867 t.kr. overføres til indregning i varmepriserne for de kommende år. 

Balance 
Revisor anførte, at værdien af anlægsaktiver er steget med tre mio. kr., da der har været større investeringer end afskrivnin- 
ger. 

Derudover er der optaget et nyt lån, som allerede omtalt i formandens beretning. 

Revisor forklarede, at tilbagebetaling til forbrugere er reduceret - dvs. at der har været bedre balance mellem aconto indbe- 
talinger og faktisk forbrug, og samtidig er leverandørgælden reduceret. 

Sammenlagt medfører det, at foreningens balancesum er reduceret fra 86 til 80 mio. kr. 

Øvrige forhold 
Revisor oplyste, at eventualforpligtelserne inkluderer, at sagen mod foreningens tidligere direktør kan medføre et yderligere 
tab på ca. 150 t.kr. til sagsomkostninger, hvis den tabes. Byrettens afgørelse, som Viborg Fjernvarme har anket er indarbej- 
det i årsrapporten for 2015. I forhold til voldgiftssagen anlagt af Energi Viborg mod Viborg Fjernvarme omkring geotermipro- 
jektet vedrørende dækning af ikke indregningsberettige omkostninger, beskrev revisoren, at Energitilsynet har truffet afgø- 
relse om, at ca. 8,5 mio. kr. af omkostningerne forbundet med geotermiprojektet ikke kan indregnes i varmepriserne, og at 
dette er medtaget som en eventualforpligtelse, da det er dette beløb, som voldgiftssagen i øjeblikket drejer sig om. Afgørel- 
sen er - som bemærket i formandens beretning - dog påklaget til Energiklagenævnet af Energi Viborg, hvorfor beløbet kan 
ændre sig. 
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Afslutningsvis blev det bemærket, at Viborg Fjernvarme var blevet procestilvarslet af Erstatningsforeningen Fjernvarmesa- 
gen i forbindelse med erstatningssagen mod den tidligere ledelse. 

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger til gennemgangen. 

Sven Erik Andersen, Nørre Møllevej Nord: 
Sven Erik Andersen anførte, at han havde undret sig over, at årsrapporten alene medtager nogle relativt små beløb i even- 
tualforpligtelserne, når sagerne som Viborg Fjernvarme er involveret i, efter hans opfattelse, indeholder en risiko for både 
store tab og tilgodehavender. 

Sven Erik Andersen understregede derefter, at Viborg Fjernvarme efter lovgivningen har pligt til ikke at have overskud, og 
heller ikke kan have underskud, da alt skal udlignes til næste år. Han efterlyste derfor et svar på, hvad Viborg Fjernvarme 
ville gøre med de eventuelle kommende tab og overskud, når sagerne bliver afgjort. 

Per B. Jørgensens svar på indlægget: 
Per B. Jørgensen bemærkede, at han gik ud fra, at Sven Erik Andersen henviste til geotermigælden. Per B. Jørgensen oply- 
ste, at denne ikke er en del af Viborg Fjernvarmes regnskab, men derimod Energi Viborgs. Det Viborg Fjernvarme i denne 
sammenhæng kan komme til at betale, kan ikke beløbe sig til mere end det ikke indregningsberettigede beløb af geoter- 
migælden. Han beskrev derefter, at hovedbeløbet derimod vil blive indregnet i varmeprisen - og at Viborg Fjernvarme indtil 
videre har aftalt med Energi Viborg, at det skal indregnes i perioden fra 2017 frem ti12033. Derfor vil den gæld aldrig komme 
til at fremgå af Viborg fjernvarmes regnskab - det er solgt nu til Energi Viborg. Dog vil beløbet, som skal indregnes i varme- 
priserne kunne ændres i opadgående eller nedadgående retning, ligesom det endnu ikke er afklaret, om foreningen i øvrigt 
skal betale en del af tabet fra geotermiprojektet. Men voldgiftssagen mod Energi Viborg, drejer sig netop om, om Viborg 
Fjernvarme skal bære en del af Energi Viborgs tab. 

Dirigenten spurgte, om der var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet, ligesom 
ingen havde indvendinger imod godkendelse af regnskabet. Dermed konstaterede dirigenten, at regnskabet var godkendt. 

AD 4 BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSAR FREMLÆGGES. 

Direktør Morten Abildgaard gennemgik budgettet for det indeværende driftsår. 

Morten Abildgaard nævnte, at han kort ville gennemgå resultatbudget for 2016 og derefter noterne. 

Budgettet for 2016 blev godkendt den 28. november 2015 og ligger til grund for driften i 2016 og er dermed udtrykt i de for 
2016 gældende takster. Takstbladet kan ses på Viborg Fjernvarmes hjemmeside. 

Viborg Fjernvarme har budgetteret med en omsætning på 148 mio. kr. Der er budgetteret med varmekøb til direkte videre- 
salg for 96 mio. kr. På distributionssiden er der budgetteret med 42 mio. kr. Der er administrationsomkostninger på 5,3 mio. 
kr. samt energibesparelser på 4,4 mio. kr. Sidst er der en renteudgift på 388 t.kr., som er afledt af, at driften nu finansieres af 
et banklån frem for at opkræve pengene forud hos forbrugerne. 

Det samlede budget giver et nulresultat, hvilket følger kravet om hvile i sig selv i Varmeforsyningsloven. 

SAGSNR. 1033037 STG/STG DOK. NR. 46417635-13 SIDE 6 



Viborg Fjernvarme forventer et samlet salg på 233.000 MWh, som er opgjort ud fra nuværende og forventede tilslutningers 
varmeforbrug i 2016. Det er baseret på et normalt år - svarende fra 1980-1991 - hvilket er det, der normalt bruges i fjernvar- 
mebranchen. 

Morten Abildgaard bemærkede, at incitamentsbidrag udbetales, når afkølingen hos forbrugeren end der er regnet med. 
Udgiften til incitamentsbedraget modsvares delvist af effektivisering af ledningstab. 

Når der tillægges underdækningen realiseret i 2015 opnås samlet omsætning på 148 mio. kr. og produktionsomkostningerne 
er anslået som den mængde varme, som der sælges. 

Distributionsomkostningerne indeholder det helt primære - den del af varmekøbet, som tabes i ledningsnettet. I år budgette- 
res med et ledningstab på 24 mio. kr. - svarende til 20,1 %. 

Morten Abildgaard anførte derefter, at note 3 indeholder distributionsomkostninger til at drive nettet - dvs. afskrivninger, 
lønninger til drift af nettet osv. mens note 4 er administrationsomkostninger, der indeholder omkostninger til forbrugerservice, 
afregning og herunder personale, it osv. 

Derefter fik dirigenten ordet, og da der ikke var bemærkninger eller spørgsmål til budgettet, blev budgettet taget til efterret- 
ning. 

AD 5 INVESTERINGSPLANEN FOR DET KOMMENDE AR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING. 

Direktør Morten Abildgaard gennemgik investeringsplanen for de kommende år til orientering. 

Morten Abildgaard bemærkede indledningsvist, at der dels er tale om investeringsbudget for det kommende år, men også 
forventninger til de kommende år - hvorfor han ønskede at gennemgå 2016, 2017 og 2018 i en sammenhæng. 

Investeringsbudgettet er opdelt i tre hovedgrupper - (i) nyanlæg af ledningsnet, (ii) renovering af ledningsnet og (iii) øvrige 
investeringer. De øvrige investeringer er investeringer til at styre distributionen, pumpeinstallationer mv., der er forbundet 
med det fysiske ledningsnet. 

Morten Abildgaard beskrev, at det forventes, at Viborg Fjernvarme vil investere i Arnbjerg området, ligesom diverse byudvi- 
delser vil medføre øgede investeringer. loverslagene fylder gymnastikhøjskolen og gaskonverteringen en del. Efter budget- 
tets godkendelse er vurderingen af naturgaskonvertering afsluttet og det viser sig, at den med de nuværende varmepriser 
fra Energi Viborg ikke er rentabelt i de egentlige industriområder. Det er derfor tvivlsomt, at Viborg Fjernvarme vil naturgas- 
konvertere i et betydende omfang i 2016, 2017 og 2018. 

En del nyanlæg finansieres af byggemodningsbidrag og tilslutningsbidrag, hvorfor de fratrækkes i investeringsbudgettet. I 
2015 har man igen vurderet de faktiske udgifter ved en tilslutning, og det passer fint med 9.000 + moms. 

De penge der bruges på hovedledninger modsvarer 15.000 kr. per parcelhusgrund. Morten Abildgaard bemærkede, at der 
er fin sammenhæng mellem udgifter og det, som Viborg Fjernvarme opkræver. 

Dernæst kom Morten Abildgaard med en række bemærkninger i forhold til renovering. Viborg Fjernvarmes ledningsnet er 
renoveret i 80'erne og start 90'erne, og der er derfor et stort energisparepotentiale ved udskiftning. Der er ikke bestemte 
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områder, der har primær prioritet. Planerne er dermed i høj grad planlagt efter øvrigt arbejde i vejen så veje og strækninger 
med arbejde tages ind i renoveringsplanen. 

Isolering af stik før måler er en væsentlig del af projekt virkningsgrad, hvor målet er at halvere ledningstabet. 
Der er store besparelser at hente ved at isolere rørene, der kommer ind til målere, og man undgår dermed, at det er fælles- 
skabet, der kommer til at betale for varme i f.eks. folks carport. 

Morten Abildgaard bemærkede derefter, at de forbrugere, der i år har behov for at udskifte deres varmeveksler, vil blive 
tilbudt en lejemodel, hvorfor der er sat penge af dertil. Lejen vil blive opkrævet svarende til de faktiske omkostninger. Model- 
len forventes godkendt af Energitilsynet i 2. halvår 2016. Viborg Fjernvarme forventer, at modellen for alvor tager fart i 2017, 
hvis den godkendes. 

Viborg Fjernvarme står over for større udskiftning af målere de kommende 5 år, hvilket der blev taget hul på sidste år - alene 
af den grund, at der er krav til hvor længe målere må sidde. Der er afsat penge til køb af driftssystem, hvilket skal hjælpe 
med at nedsætte fremdriftstemperaturen, mere end det er tilfældet i dag - hvilket igen er en væsentlig bidragsyder til at re- 
ducere ledningstabet. 

Derefter fik dirigenten ordet, og da der var bemærkninger eller spørgsmål til investeringsplanen, blev investeringsplanen 
taget til efterretning 

AD 6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN, HERUNDER FREMLÆGGELSE AF INVESTERINGSPLAN FOR KOMMEN- 
DE AR. 

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om ændring af vedtægten. 

Dirigenten gennemgik herefter de foreslåede ændringer og forklarede, at der var tale om to ændringer: 

i) ændring selskabets formålsbestemmelse: 

2.1 Forenlngens hovedformål er ar disrrfbuere varme I vlborgkcmrnune. 
Selskabets løbende lndtægter.og et eventuelt provenuved opløsning, kan kun anvendes til 

•. ollekuve ~~!:=:t.~Y.'~!'.l~!?~~I: __ __ __ . __ _. 

§ 2 Formålog forsyningsområde 

l.) foreningeo kan etablere besidde ol! anyende kølerekoolQg! som led I at leyeee fiemkøliog 
samt etablere be<::!dde Di anvende ysumepuropetekool0il'i som led I at udnytte 
oVfrsklJdsyarme 

l ' £?_r~~~i.~g_~!l.~:~!l ~<?~~~t~:.~I~~' ~~_r:r~~.~~J.~~ m~ _øn.d~-~_f_'?'-sY.J:l.ing:>::ir_.0)n~_~~~er ~n:t!_I~I~h~g.~t o,_ • 

tekniske og ednunistranve opgaver. 

M. . $ør.eningens.forsyning.sømr..we f.lStSæt::r.es·tU enhver·i.Id-af.foreningens bestyrelse-ender- 
hensyntagen [il den dl enhver nd gældende lovgivning som til såvel teknlske scm økonomtske 
rorheld. 

ii) ændring af antallet af suppleanter fra 2 til 3: 

7.4 P å hver generalforsamling vælges~;l bestyrelsessuppleanter, der repræsenterer hver sin 
valggruppe. Bestyrelsessuppleamerne skal opiylde valgbarhedsbetingelserne gældende for 
bestyrelsesmedlemmer. 
Valgetgælderfor 1 åradgangen. 

Genvalg kan finde sted. 

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden afbestyrelsen, indtræder suppleanten i det afgående 
bestyrelsesmedlems sted for dertes resterendevalgperiode. 
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Dirigenten oplyste, at den foreslåede ændring af pkt. 7.4, hvis den bliver endelig vedtaget, vil have virkning fra næste ordi- 
nære generalforsamling. 

Herefter overlod dirigenten ordet til Per B. Jørgensen, som motiverede forslaget. Han redegjorde for, at baggrunden for 
forslaget er, at bestyrelsen kan se, at varmepumper og køling vil få betydning uanset hvilken fremtidig produktionsløsning, 
der vil komme. Med den nuværende formålsbestemmelse er Viborg Fjernvarme kun et distributionsselskab, som ikke må 
beskæftige sig med produktion. Anvendelse af varmepumper er også produktion. Per B. Jørgensen tilkendegav således at 
bestyrelsen finder det nødvendigt med en hjemmel i vedtægterne til, at Viborg Fjernvarme dels kan arbejde med analyse og 
udvikling af modeller for anvendelse af disse teknologier og dels kan udøve disse aktiviteter, da Viborg Fjernvarme har en 
forventning om, at denne teknologi fremadrettet forventes at få stigende betydning. 

Per B. Jørgensen beskrev, at Viborg Fjernvarme for et par år siden drøftede muligheden med Energi Viborg om i begrænset 
omfang at kunne bruge varmepumper, men bestyrelsen ikke har kunnet gøre noget ved det, uden at have vedtægtsgrundla- 
get i orden. 

For en god ordens skyld beskrev Per B. Jørgensen anvendelse af fjernkøling, og forklarede at det bl.a. kan være ved nedkø- 
ling i produktionsvirksomheder - som eksempelvis også er det, der anvendes ved hospitalet. Her driver hospitalet selv deres 
anlæg, men det vil være oplagt i en fremtidig udvikling, at Viborg Fjernvarme også kan være i stand til at gå ind i sådanne 

projekter. 

Per B. Jørgensen understregede, at Viborg Fjernvarme i sagens natur viloverholde den indgåede driftsaftale med Energi 
Viborg, men at bestyrelsen på den anden side finder det hensigtsmæssig med vedtægtsmæssig hjemmel til at drøfte afta- 
lernes indhold nærmere, for at kunne imødekomme den nye teknologi. 

Vedrørende den foreslåede ændring af vedtægternes § 7.4 om antallet af suppleanter, blev forslaget begrundet i, at der i 
vedtægterne reelt er tre valggrupper ved valg til bestyrelsen: 1) boligselskaberne (varmeaftagervalgte), 2) de private bolig- 
ejere og 3) de private udlejere. Den ene af de hidtidige suppleanter har som hidtil bare være betragtet som privat, men reelt 
repræsenteret både valggruppen med de private boligejere og de private udlejere. De private udlejere har på denne bag- 
grund udtrykt ønske om, at de gerne vil have deres egen suppleant, og bestyrelsen finder dette rimeligt og hensigtsmæssigt, 
når de har deres egen repræsentanter i bestyrelsen. 

Dirigenten åbnede herefter for debatten. 

Hans Erik Lund, Boligselskabet Set. Jørgen: 
Hans Erik Lund indledte med at bemærke, at Boligselskabet Set. Jørgen og Boligselskabet Viborg har overvejet bestyrel- 
sens forslag til vedtægtsændringer. Derefter takkede Hans Erik Lund for et godt samarbejde i det forgangne år og beskrev, 
at når boligselskaberne har forholdt sig til forslaget så skyldes det, at boligselskaberne har lige så mange tilslutninger som er 
aftagere af varme fra Energi Viborg og med en identisk aftageraftale som den, der ligger med Viborg Fjernvarme. I den 
sammenhæng anførte Hans Erik Lund, at der også i disse aftaler står, at boligselskaberne ikke må producere varme, men 
alene distribuere. 

Hans Erik Lund fremhævede derefter, at det var hans opfattelse, at Viborg Fjernvarme har anført, at de mener, at aftalerne 
er rettet begge veje, således at Energi Viborg heller ikke kan fungere som distributør. 
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For forsamlingens skyld læste Hans Erik Lund op fra aftalen, som er identisk for de fire distributører - og de fire distributører 
det er de to boligselskaber, Viborg Fjernvarme og Overlund Fjernvarme og producenten Energi Viborg Kraftvarme. 

Han anførte herefter, at der står i aftalen mellem Energi Viborg og Viborg Fjernvarme punkt 3.5, at: 

"For at sikre at varmen til Distributøremes slutbrugere produceres af Energi Viborg Kraftvarme jf pkt. 3.3, og leve- 
res til slutbrugeme af bl. a. Viborg Fjemvarme, er Viborg Fjemvarme ikke berettiget til hverken direkte el/er indirek- 
te, herunder gennem helt el/er delvist ejede virksomheder, at producere varmt vand, herunder ved etablering af 
varmepumper til at hæve temperatumiveauer, fliskedler og dampprocesanlæg. På samme måde er Energi Viborg 
Kraftvarme ikke berettiget til at levere varmt vand og damp til nye slutbrugere i Viborg Fjemvarmes naturlige for- 
syningsområde, medmindre Viborg Fjemvarme meddeler samtykke til det. n 

Hans Erik Lund anførte hertil, at det efter hans opfattelse ikke hersker nogen tvivlom, at Viborg Fjernvarme ser at denne 
paragraf er dobbeltrettet, således at hvis det er Energi Viborg der ønsker at være distributør, skal det ske i overensstemmel- 
se med en aftale med Viborg Fjernvarme og omvendt hvis Viborg Fjernvarme vil være producent, skal det ske ved en aftale 
med Energi Viborg. 

Hans Erik Lund beskrev herefter, at boligselskaberne er indforstået med den plan der ligger - og kan tilslutte sig den - lige- 
som boligselskaberne også har været med i drøftelserne og mener, at det er et fremtidigt grundlag for distribution. Boligsel- 
skaberne er også gået med ind i det, i kraft af installationer, hvor det ikke har været uden omkostninger at være aftager af 
lavtemperatur som nogle af de første. Hans Erik Lund beskrev, at diskussionen i den henseende har været om Energi Vi- 
borg har kunnet overtage boligselskabets blokcentral med ca. 3.000 tilslutninger og blive distributør. Dette har Energi Viborg 
fremført over for Viborg Fjernvarme, men Viborg Fjernvarme har været noget utilfredse med, at det har været en diskussion 
undervejs i processen. Hans Erik Lund bemærkede særlig henvendt til Per B. Jørgensen, at lige så vel som boligselskaber- 
ne læser vedtægterne sådan, at de kan ikke producere, så ønskede han at fremhæve, at det så heller ikke uden videre er 
muligt at overdrage distributionsnet til Energi Viborg. 

Dermed anbefalede Hans Erik Lund, Per B. Jørgensen at overveje hvorfor Viborg Fjernvarme behøver vedtægtsændringer. 
Han anførte, at han var sikker på, at bestyrelsen kunne have fået sit mandat uden en vedtægtsændring. Det kunne have 
været formuleret som en beslutningsindstilling ved generalforsamlingen, som alle kunne have stemt for - men det var hans 
opfattelse, at vedtægtsændringerne kommer ind for at lægge pres på forhandlingerne. 

Han bemærkede derefter, at samarbejdet mellem Viborg Fjernvarme og Energi Viborgs baseret på formandens beretning 
nok kan forbedres. 

Han opfordrede til, at såfremt vedtægtsændringerne bliver vedtaget, skal det fremadrettede arbejde ske i tæt dialog med 
Energi Viborg. Derudover fremhævede han, at der er flere elementer, som efter hans mening kunne være afklaret inden en 
vedtægtsændring, herunder spørgsmålet om, hvem der skal eje varmepumperne - altså om det skal være slutbrugeren, 
Viborg Fjernvarme eller Energi Viborg. 

Til slut anførte Hans Erik Lund, at det var boligselskabernes opfattelse, at der nok ligger nogle signaler i vedtægtsforslaget, 
og af denne grund ville boligselskaberne hverken stemme for eller imod, men undlade at afgive stemmer. 

Per B. Jørgensens svar på indlægget: 
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Per B. Jørgensen startede med at takke for det positive samarbejde mellem Viborg Fjernvarme og boligforeningerne og gav 
Hans Erik Lund ret i, at der ind i mellem er diskussioner, hvilket imidlertid hører til som en del af en konstruktiv udvikling. 
Med hensyn til spørgsmålet om, hvorfor bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, anførte Per B. Jørgensen, at bestyrelsen 
set i lyset af historikken ønsker at have helt klar vedtægtshjemmel til de ting den foretager sig. Han anførte således, at det er 
magtpåliggende for Viborg Fjernvarme, at der er vedtægtshjemmel for det man laver og det er magtpåliggende for Viborg 
Fjernvarme, at generalforsamlingen orienteres og sikrer, at der er viden om hvad bestyrelsen har af aktiviteter. Bestyrelsen 
erkender, at såfremt der skal arbejdes seriøst med varmepumpeteknologi - uanset ejerskab - så bliver man nødt til at bruge 
kræfter herpå - og der skalogså bruges økonomi, da det ikke er alt Viborg Fjernvarme selv kan lave. Der kommer til at blive 
brug for eksterne analyser og konsekvensvurderinger og derfor er det nødvendigt at der er hjemmel hertil. 

Per B. Jørgensen anførte, at det er rigtigt forstået, at Energi Viborg har eneforsyningsretten, ligesom det er korrekt at aftalen 
gælder for alle fire distributører i Viborg By. Han understregede, at Viborg Fjernvarme som nævnt naturligvis viloverholde 
gældende aftaler, men ønsker at have det vedtægtsmæssige grundlag og muligheden for at udfordre dem forhandlings- 
mæssigt, således at der opnås en mere rationel beslutningstagen om anvendelsen af varmepumper. Dette skyldes, at sty- 
ringen af varmepumper skal ske digitalt, og dette bliver muligvis vanskeligt at håndtere og adskille ejermæssigt. Derfor bliver 
Viborg Fjernvarme nødt til at tage diskussionen med Energi Viborg, om hvordan det skal ske i praksis. 

Dirigenten spurgte om flere ønskede at kommentere vedtægtsforsaget, og da dette ikke var tilfældet redegjorde dirigenten 
proceduren for afstemningen. 

Dirigenten beskrev quorum og vedtagelseskrav i henhold til vedtægternes § 6.8 og konstaterede at der ikke var tilstrækkelig 
quorum til en endelig vedtagelse da mindst halvdelen af de stemmeberettigede ikke var til stede. Dette betød, at en eventuel 
vedtagelse vil kræve indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt simpelt 
stemmeflertal. 

Herefter beskrev dirigenten, at afstemningstemaet var ændring af foreningens formålsbestemmelse i § 2 og ændring af 
vedtægternes § 7.4, samt at vedtægtsændringerne ville blive sat til afstemning som et samlet forslag. 

Resultatet af afstemningen målt i forhold til de afgivne stemmer afgivne stemmer blev herefter: 

Ja: 
Nej/Blanke: 

97,8 % (522/534) 
2,2% (12/534) 

Dirigenten bemærkede, at der under afstemningen var blevet stillet spørgsmål til en uklarhed i vedtægternes § 6.8, derved 
at der §6.8, stk. 1 bruges ordet "afgivne" stemmer, hvorimod "afgivne" ikke indgår § 6.8, stk. 2. 

Dirigenten bemærkede, at der efter hans opfattelse er tale om en klar lapsus i vedtægterne og af en naturlig forståelse med- 
fører, at det er § 6.8, stk. 1 der er retningsgivende, med den konsekvens, at det afgørende for om forslaget var vedtaget var, 
om mere end 2/3 af de afgivne stemmer have stemt ja til forslaget. 

Da afstemningsresultatet viste at dette var tilfældet var forslaget vedtaget, og dirigenten kunne oplyse, at der ville blive ind- 
kaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 2016, kl. 18 med henblik på endelig stillingtagen til forslaget. 
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Dirigenten kunne i øvrigt oplyse, at afstemningsresultat viste, at 522 ud af de 725 repræsenterede stemmer (svarede til at 72 
%) havde stemt ja til forslaget, hvorfor uklarheden i vedtægternes § 6.8 i den givne sammenhæng under alle omstændighe- 
der ikke havde haft betydning. 

AD 7 INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMERIVARMEAFTAGERE. 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer/varmeaftagere. 

AD 8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER. 

På valg er: Medlemsvalgt (ejere): Per B. Jørgensen, modtog genvalg 
Medlemsvalgt (private udlejere): Mikael Møller, modtog genvalg 
Varmeaftagervalgt: 
Varmeaftagervalgt: 

Helle Henningsen, modtog genvalg 
Ewa H. Sørensen, modtog ikke genvalg 

Dirigenten præciserede, at man kan være registreret i flere grupper - men man kan alene opstille i en valggruppe, samt at 
det i vedtægterne er foreskrevet at valget til alle valggrupper sker under en og samme afstemning. Per B. Jørgensen supple- 
rede med at forklare, at de varmeaftagervalgte er lejere ved boligforeningerne - mens parcelhusejerne skal kategoriseres 
som ejere. 

Lars Duus meddelte, at han ønskede at opstille som varmeaftager/lejer, og Henrik Toft meddelte, at han ønskede at opstille 
som medlemsvalgtIprivate udlejere. 

Lars Duus præsenterede sig selv og oplyste, at han opstillede af interesse. Han er gammel parcelhusejer og bor nu i en 
gammel bygning, hvor der er indeholdt teknisk forvaltning. Hans baggrund er, at han er gået på pension, men han har tidli- 
gere har været direktør i Nykredit, Viborg. 

Henrik Toft præsenterede herefter sig selv og oplyste, at han i det daglige arbejder med styring af fjernvarme, herunder med 
pumper og geotermi. Han beskrev, at han kan bidrage med viden om styresystemer og viden om fagområdet. 

Dirigenten konstaterede, at eftersom Per B. Jørgensen (medlemsvalgtlejere) var den eneste, der var opstillet i sin valggrup- 
pe og da ingen på generalforsamlingen på opfordring modsatte sig valget, at han var genvalgt. 

Dirigenten konstaterede derefter, at Helle Henningsen (varmeaftagervalgt) og Lars Duus (varmeaftagervalgt) var de eneste, 
der var opstillet til de to pladser i deres valggruppe og da ingen på generalforsamlingen på opfordring modsatte sig valget, 
var Helle Henningsen genvalgt mens Lars Duus blev nyvalgt. 

For valggruppen medlemsvalgtIprivate udlejere var der foreslået to kandidater til at besætte pladsen, nemlig Henrik Toft og 
Mikael Møller. Mikael Møller fik lejlighed til at give en kort præsentation. Han beskrev, at han er direktør for Brøndum boliger 
og har været i bestyrelsen siden 2012 - og dermed har været med i perioden efter projektet i Kvals. Han angav, at han sy- 
nes, at der er et godt samarbejde i bestyrelsen og der er ting på agendaen, der skal arbejdes videre med, hvorfor det er 
vigtigt at historikken bliver holdt. Dernæst kom han med den bemærkning, at det heller ikke er uvæsentligt, at de professio- 
nelle udlejeres interesser bliver repræsenteret. 

Der blevafgivet 696 stemmer samt 2 blanke eller ugyldige stemmer. De afgivne stemmer fordeltes sig således: 
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Mikael Møller: 628 
Henrik Toft: 68 

På denne baggrund kunne dirigenten konstatere, at Mikael Møller var genvalgt. 

AD 9 VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN. 

På valg er: Medlemsvalgt: 
Varmeaftagervalgt: 

Leo Nørgaard, modtog genvalg 
Erik Faarup, modtog ikke genvalg 

I stedet for Erik Faarup stillede Karl Johan Heiberg op som suppleant. 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre, der ønskede at opstille, og da ingen på generalforsamlingen havde indven- 
dinger mod valget blev Leo Nørgaard (medlemsvalgt) og Karl Johan Heiberg (varmeaftagervalgt) valgt som suppleanter til 
bestyrelsen. 

AD 10 VALG AF REVISOR. 

Bestyrelsen indstillede Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerskab som revisor. 

Da der ikke var andre forslag til revisor, konstaterede dirigenten, at Ullits & Winther var genvalgt som revisor. 

AD 11 EVENTUELT. 

Dirigenten mindede om, at det ikke var et beslutningspunkt, men at ordet var frit for kommentarer. 

Da der ikke var yderligere bemærkninger, konstaterede dirigenten at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og 
orden og en saglig debat og overlod ordet til formanden Per B. Jørgensen. 

Per B. Jørgensen takkede for deltagelse og for mandat, som givet til bestyrelsen til at arbejde videre med fjernvarmeforsy- 
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Den 17. maj 2016, klokken 18.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i Viborg Lounge.

Der var mødt ca. 40 antal medlemmer, der tilsammen repræsenterede 560 stemmer. Endvidere deltog selskabets besty

relse, direktion og revisor.

DAGSORDEN

1. VALGAFDIRIGENT

2. BEHANDLING AF DET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING VEDTAGNE FORSLAG TIL ÆN
DRING AF VEDTÆGTEN

3. EVENTUELT

AD I VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsens formand Per B. Jørgensen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Det var af bestyrelsen foreslået, at advokat Jens Hyldahl Bjerregaard blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget og dirigenten takkede for valget.

Dirigenten konstaterede herefter, at der var tale om en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse
af det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag til ændring af vedtægten. På den ordinære generalforsamling var
der således ikke tilstrækkeligt quorum til endelig vedtagelse. Dirigenten konstaterede videre, at den ekstraordinære general

forsamling var indkaldt i henhold til vedtægternes § 6.8, stk. 3, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes
senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling og indkaldes med et varsel på 14 dage.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i Viborg Folkeblad den 30. april 2016, og dermed foreskrifts

mæssigt indvarslet i medfør af vedtægternes § 6.8 og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

AD 2 BEHANDLING AF DET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING VEDTAGNE FORSLAG TIL ÆN

0 RING AF VEDTÆGTEN

Dirigenten gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer og forklarede, at der er tale om to ændringer:
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i) ændring selskabets formålsbestemmefse:

Formil og forsyningnområde
Soroningrns hoved’crmål era: distribuere varme I Vibergkemrnunv

Selskabet; løbende Indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsrarig, kan kurt anvendes til
I.vllek:lnntuunbkganeueforvyningsfterru5b

77 foreraneen ka etablere besidde se anvernie klereknelopi som led at levere 5ernikbnø
samtetaldere. beskide gr armendevarmenu,rx,eteknolonl som led at uwffe

urcnir;gvn Ln •nre.tà. eller vamælejde med andre fursynhsvlrbemhecIvr vm, løsning at -

eg 4elr;ivi:.ra:iv;1;gve:r

4.
- vnreidegvnvO;rsysrieigværrddeiastsærevtllenhvs, :, 4; rnrdngensbestyrolseamder

hensjrrtagen til den :11 enhver tId gældende tv.t;nimj - et til ivil rrl.,,lske som økonomIske
terhoki

ii) ændring af antallet af suppleanter fra 2 til 3:

7.4 På hvergeneraIforsamllngvælges2 l,v;tVrel005vtii..f Irovieter. derrepræsentererhver sin
valggruppe. Sestyrelsessuppleanterne ,kal epfyld;; valsLarhedvbetingelsernegæl;Jcndefor
hestyrelsesmeiflenimer.

Valgetgæltier for i r ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

yndet bestyrelsesmedtemsudtræden afbestyrelven initrædersuppleanten i -ie:asende
bestyrelsesmedlems stedfordiette; resterori lsoalgpsri.-de.

Herefter overlod dirigenten ordet til formanden, som motiverede forslaget. Der henvises her til pkt. 6 i protokollatet vedrø
rende den ordinære generalforsamling, hvoraf motivationen fremgår.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen til vedtægtsforslaget, hvor
efter dirigenten redegjorde for proceduren for afstemning. Herefter blev afstemningen gennemført.

Resultatet af afstemningen blev herefter:

JA: 554
NEJ: 4

Dirigenten konstaterede herefter, at vedtægtsforslagene var vedtaget.

AD 3 EVENTUELT

Leo Lund, Arildsvej 53, ønskede ordet under punktet eventuelt.

Leo Lund angav, at han ønskede at gentage, hvad han tidligere har gjort opmærksom på — både i forhold til Viborg Fjern
varme og Energi Viborg. Leo Lund tilkendegav, at Viborg med spildvarmen fra Apple vil have muligheden for at være først
med en helt ny teknologi på fjernvarmeområdet — dvs. lavtemperaturanlæg helt frem til forbrugeren — som åbner store mulig
heder for langt bedre ressourceudnyttelse via minimering af tab i rørnettet og dermed en forbedret økonomi og billigere fjern
varme for forbrugerne.
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Forslaget betyder, at fjernvarmen fremføres helt ud til forbrugerne med en temperatur på Ca. 35 grader celcius. Hos forbru
geren vil der blive installeret en veksler, der er en kombination af en traditionel veksler og en varmepumpe, der sørger for, at
temperaturen i husanlægget bringes op på den temperatur, der er nødvendig for at opvarme rum og forbrugsvand. Til gen
gæld vil returvandet kunne bringes ned på en temperatur på nogle få grader. Den lave temperatur i fremføring betyder en
kraftig reduktion af ledningstabet, og temperaturer på få grader i returen vil betyde, at der som returledning kan anvendes
uisolerede rør, der er billigere. Som en ekstra gevinst vil tabet af returledningerne blive ændret til en gevinst, idet temperatu
ren i ledningerne er lavere end den omgivende jordtemperatur. Når temperaturforskellen på fremløb og retur vil være ca.
den samme som i dag, vil der være tale om uændret vandmængde, der skal pumpes rund i systemet. Det er naturligvis en
forudsætning, at den el der anvendes i varmeveksleren fritages for afgifter, samt at veksleren kan leveres til en konkurrence-
dygtig pris.

Leo Lund tilkendegav, at det er her, at der skal sættes ind med en massiv kampagne, så det går op for det politiske system,
at der her er en mulighed for at sætte Viborg og Danmark på verdenskortet. Han tilkendegav videre, at ideen er fremtidssik
ret, idet systemet også vil være økonomisk, selvom overskudsvarmen fra Apple eller andre på et tidspunkt af en eller anden
årsag skulle slippe op. Man har så stadigvæk ét anlæg, der fungerer næsten uden ledningstab. Endelig tilkendegav Leo
Lund, at han er bekendt med, at Energi Viborg ikke støtter ideen, da den vil fjerne begrundelsen for, at Energi Viborg har
eneret på produktion af fjernvarme. Leo Lund opfordrede kraftigt bestyrelsen til selv at tage initiativ til at kontakte det politi
ske system både lokalt og nationalt, idet en sådan lejlighed ikke kommer igen inden for overskuelig fremtid.

Formanden takkede for indlægget og tilkendegav, at bestyrelsen støtter ideen om at etablere et lavtemperaturanlæg, om
end bestyrelsen er en smule mindre ambitiøs, idet ambitionen alene går på at reducere temperaturen til ca. 50 grader cel
cius ud fra den betragtning, at det vil være dyrt at installere varmevekslere i alle boliger. Det afgørende er dog, at der etable
res et lavtemperaturnetværk, som gør det muligt at anvende overskudsvarmen fra en række industrier, herunder ikke mindst
Apples fremtidige datacenter.

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var yderligere bemærkninger, og at dagsordenen derfor var udtømt og overlod
herefter ordet til formanden.

store opbakning til bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne.

slut.

rd, dirigent
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Viborg Fjernvarme generalforsamling april 2016 

Formandsberetning 

 

Årets generalforsamling falder tidsmæssigt midt i en af de perioder, der står allermest centralt i forhold til 
stillingtagen til fremtidens fjernvarmeproduktion i Viborg. Det er derfor også glædeligt, at vi i år igen kan se 
så stærkt et fremmøde til generalforsamlingen. Der er i år tilmeldt 384 deltagere der repræsenterer i alt 
838 stemmer. 

For så vidt angår beretningens behandling af den løbende drift i regnskabsåret 2015 vil jeg her henvise til 
den trykte beretnings mere deltaljerede ledelsesberetning og  til 5 års oversigten over de tekniske data, 
som giver et meget klart billede af driften. I uddrag vil jeg særligt nævne, at det totale ledningsnet sidste år 
blev udvidet med  ca 1 % eller 3.071 m., så ledningsnettet nu udgør i alt 325,133 km.  Distributionstabet i 
2015 udgjorde i alt 60.660 Mwh. Svarende til ca. 22 % af varmekøbet.  Det var en svag forbedring i forhold 
til sidste års 23 %, men det store ledningstab er fortsat en meget stor omkostningsbelastning og 
ledningstabet vil derfor fortsat være et helt centralt emne i alle spørgsmål vedr. omkostningsforbruget. 
Antallet af installerede målere var ved årets udgang 9009, det største antal nogensinde. Medlem nr. 9000 
blev markeret med en hilsen overrakt af Dir. Morten Abildgaard. Det tilsluttede areal pr. km ledningsnet var 
ved årets udgang på 6.693 kvm.  Alt sammen udtryk for en fortsat vækst i fjernvarmeforbruget. 

Og så skal vi naturligvis glæde os over, at varmesalgsprisen faldt med 7,7 øre til 53,35 øre pr kwh excl 
moms. 

Herudover kan nævnes, at der efter langvarige forhandlinger er ved at blive indgået aftale med sygehuset, 
eller Regionshospital Viborg, som det hedder, om, at de i forbindelse med lukning af deres egen 
varmecentral overgår til varmeforsyning fra Viborg Fjernvarme og at de i den forbindelse skal indgå aftale 
med Energi Viborg om, at vi aftager overskudsvarmen fra deres køleanlæg. Sygehuset bliver således den 
første direkte overskudsvarmeleverandør til fjernvarmeforsyningen i Viborg.  Aftalerne indgås, således at 
deres varmekøb sker på normale prislistevilkår for store kunder, mens købet af overskudsvarme fra dem 
sker på markedsvilkår. 

En anden sag, der har krævet en betydelig indsats er baneby projektet. Det ligger nu klart, at banebyen 
etableres med lavtemperaturforsyning. Jeg er sikker på, at der her er tale om en udvikling, som vi vil møde i 
stigende omfang i takt med den fortsatte byudvikling og forventeligt også i takt med, at kommende 
renoveringsprojekter i den ældre bygningsmasse bliver gennemført.  

Som konsekvens af de fortsat store anlægsinvesteringer besluttede bestyrelsen at realiserede de tidligere 
omtalte overvejelser om at ændre vores finansieringsstruktur. Resultatet blev etablering af et 10 årigt 
banklån på 20 mio kr. og en kassekredit på 25 mio kr. Der er for mig ingen tvivl om, at den langsigtede 
låneoptagelse fremover skal vægtes endnu stærkere i takt med gennemførelsen af de investeringer, der må 
imødeses i de kommende år. 

Herudover besluttede bestyrelsen, at ansøge Energitilsynet om tilladelse til at indføre forrentning af vores 
egenkapital. Beslutningen om at indsende ansøgningen blev truffet dels i lyset af Energitilsynets afgørelse 
om, at ikke alle omkostninger i forbindelse med geotermiprojektet kan indregnes i varmeprisen dels på 
baggrund af, at egenkapitalen har stået uforandret siden 1981. På den baggrund og i lyset af selskabets i 
øvrigt forsat stigende økonomiske omfang ser vi en eventuel forrentning af egenkapitalen, som et delvist 
værn mod udhulingen af egenkapitalen. Det skal understreges, at der endnu ikke er truffet beslutning om 
at indføre en sådan forrentning. Vi har alene ansøgt om at få mulighed for at gøre det. Og kommer vi til at 
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træffe beslutning om at indføre forrentningen, vil det blive med en rentesats, der fastsættes af 
energitilsynet. Der er altså ikke tale om et tá selv bord. 

I årets løb blev vi i to tilfælde mødt med krav om erstatning for dækning af omkostninger vedr. afhjælpning 
af vandindtrængning i bygninger, hvor de pågældende forbrugere mente, at vandindtrængningen var en 
følge af gamle fjernvarmeinstallationer. Det var krav, som hvis de skulle imødekommes, ville få helt 
uoverskuelige konsekvenser for vores økonomi.  Vi kunne ikke finde nogen tilsvarende fortilfælde, så ud 
over en grundig gennemgang af de to tilfælde, tog vi kontakt til vore juridiske rådgivere, der kunne slå fast, 
at alle erstatningskrav falder for en tiårig forældelsesfrist. Derved var begge sager afgjort uden yderligere 
konsekvenser for Viborg Fjernvarme. 

Jeg gjorde sidste år rede for de samarbejder, vi havde indledt med en lang række værker i Midtjylland. Vi er 
stolte over at kunne sige, at det er et initiativ, der er blevet taget godt imod. Samarbejdet udvides løbende 
og flere af de deltagende værker har øget antallet af aktiviteter, de ønsker at deltage i. Nye interesserede 
vil være velkomne, men vi opsøger ikke nogen for at få dem med. Den udvikling der sker, sker i omfanget af 
samarbejde værkerne imellem, inden for den oprindelige kreds af deltagere. 

Det er klart, at den fortsatte konsolidering af samarbejdet er med til at styrke alle i forhold til såvel 
indkøbsvilkår som kompetencer. Der er ingen tvivl om, at vi her har et vægtigt instrument til både at sikre 
et betryggende grundlag fortsat udvikling af den know how, som den løbende drift kræver og til at holde 
omkostningsudviklingen nede. Som eksempler kan nævnes, at vi har delt rådgiver udgifterne ved udbud af 
rørleverancer blandt 8 deltagende værker og el-indkøb blandt 12 værker.  

Hvorvidt det fælles indkøb også har resulteret i bedre indkøbspriser er vanskeligt at dokumentere, men det 
stiller os helt sikkert ikke ringere, end hvis vi havde skullet indkøbe hver især. 

Lars Norup var i sin leder d. 16. marts inde på det uholdbare i opdelingen i et producerende og et 
distribuerende selskab som ramme for fjernvarmeforsyningen her i Viborg. Der er ingen tvivl om, at 
opdelingen er uhensigtsmæssig. Jeg har med dyb forundring fulgt de seneste års arbejde med at skabe 
afløseren for kraftvarme værket på Industrivej. Et forløb, der i mine øjne i langt højere grad har været 
præget af politisk interessevaretagelse end af rationelle driftsmæssige beslutninger. Vi, der skal betale 
gildet, er reelt sat uden for døren, et forhold der er blevet særligt tydeligt ved nedsættelsen af det 
koordinationsudvalg, der skal foregive at sikre fællesskab om de investeringer, der snarest skal 
gennemføres, for at sikre den fremtidige forsyning på et økonomisk forsvarligt grundlag. De projekter, vi 
hidtil har fået en smule indsigt i, har alle været baseret på opførelse af et nyt stort varmeværk, der skal 
levere en fast høj temperatur til hele byen. Perspektiv og nytænkning har jeg meget svært ved at finde i det 
hidtidige arbejde. 

Koordinationsudvalget, der er sammensat af Energi Viborg og distributørerne i Viborg By, blev dannet efter 
et møde under borgmesterens ledelse d. 17. september sidste år. Formålet var at skabe bred tilslutning til 
den fremtidige produktionsstrategi gennem dialog om de fremtidige varmeproduktionsmuligheder, ved at 
give hinanden overblik og indsigt i mulige varmeproduktionsscenarier og distributionsscenarier, og 
herunder indsigt i forudsætningerne omkring økonomi og teknik og endelig at nå konsensus vedrørende 
beslutningskriterier. 

Det lød lovende, enkelte kritiske røster i bestyrelsen syntes, at det lignede ”et hold kæft Bolsje”, men vi så 
det som et gennembrud i drøftelserne 

Siden er der til dato afholdt tre møder i dette udvalg og 3 -4 møder i en nedsat arbejdsgruppe med 
deltagelse af dir. Morten Abildgaard og distributionschef Tom Diget fra Viborg Fjernvarme. 
Projektstrukturen har været uklar for deltagerne, vi er endnu ikke enige i de generelle forudsætninger for 
de analyser og beregninger, der skal gennemføres for at nå frem til et beslutningsgrundlag og vi er heller 
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ikke enige om de driftsmodeller, der lægges til grund for beregningerne. I øvrigt er der først nu åbnet for, at 
det ikke kun er arbejdsgruppedeltagerne, der må få indsigt i de konkrete forudsætninger. 

Det er efter vores opfattelse ikke betryggende, at beslutninger, der bliver bestemmende for 
fjernvarmeforsyningen de kommende 20 år, bliver truffet under sådanne omstændigheder. 

Det skal tilføjes, at Energi Viborg hele vejen igennem har lagt vægt på, at det er bestyrelsen i Energi Viborg, 
der har retten til at beslutte den endelige løsning. Det synspunkt kan vi jo ikke anfægte, når man har valgt 
at lægge selve produktionen i et kommunalt ejet selskab og at binde os distributører til en 100 % 
aftageforpligtelse fra det kommunale selskab.  Ansvaret bliver så Energi Viborgs. Også ansvaret for en 
forkert beslutning. 

Men det skal ikke hindre os i at deltage konstruktivt og at tage aktivt stilling til det arbejde, de 
beregningsforudsætninger og de løsningsmodeller, der lægges til grund for Energi Viborgs endelige 
beslutning. 

I Viborg Fjernvarme er vi meget fokuserede på de muligheder, som ny teknologi giver. Anvendelse af 
overskudsvarme og fjernkøling er efter vores opfattelse potentielt nogen af de mest åbenlyse kilder til 
fjernvarme. Inklusive de nuværende naturgasdækkede områder i Viborg by har vi fundet grundlag for at  
opdele forsyningsområdet i 34 distrikter, med hvert deres eget forbrugsmønster. Ved at anvende en 
fremføringstemperatur på 55 gr. eller måske endda lavere i hovedledningerne og derefter anvende 
varmepumper til opvarmning til det faktiske forbrugsbehov i det omfang, det er nødvendigt, i hver af disse 
distrikter,  vil vi helt sikkert få nedbragt ledningstabet i netværket betydeligt.  

Løsningen vil samtidig optimere mulighederne for at anvende industriel overskudsvarme og varme fra 
fjernkøling, der vil kunne blive tilført til netværket, uanset hvor varmekilden er placeret og skulle der være 
behov for yderligere sikring af kapaciteten, vil det kunne ske via solvarmeanlæg, anvendelse af søvand og, 
jeg tør næsten ikke sige det, geotermisk varme og andet. Alt sammen i en fleksibel løsning, der løbende vil 
kunne tilpasses de aktuelle muligheder og behov og som, hvis ledningsnettet yderligere kobles op i et 
regionalt netværk, vil kunne supplere eller anvende kapaciteten i andre varmeværkers produktionsapparat.  

Det er åbenlyst, at Apple vil kunne blive en meget væsentlig leverandør til en sådan løsning. Andre allerede 
kendte eksisterende kilder til overskudsvarme i byen er så betydelige, at de sammen med Apples første 
bygning inden 2020 forventes at kunne dække 85 % af det nuværende årsforbrug.  Herefter bliver bl.a. 
Apples fortsatte udvidelser bestemmende for tidshorisonten frem mod fuld dækning af vort 
fjervarmebehov ved anvendelse af overskudsvarme. 

Den udvikling vil gøre investering i et nyt produktionsanlæg til en betænkelig affære. Det kan meget vel vise 
sig mere fordelagtigt blot at fortsætte med det nuværende produktions set up i de få år, der forventet vil 
gå, inden lavtemperaturforsyningen kan nås i fuldt omfang. Hertil kommer risikoen for at komme i en 
situation, hvor det kan blive nødvendigt at nedkøle fjernvarmevandet fra produktionsstedet, inden det 
tilføres de områder, hvor der ønskes lavtemperaturforsyning.  

Det er blevet sagt, at afgiftssystemet står i vejen for udnyttelsen af overskudsvarme fra industrien og den 
tænkning præger i høj grad det arbejde, som vi kender til, med den fremtidige forsyningsmodel, men jeg 
hæfter mig ved, at både Bjerringbro og Rødkærsbro varmeværker har fundet økonomisk tilfredsstillende 
løsninger ved anvendelse af overskudsvarme fra hhv. Grundfos og Arlas mejeri i Rødkjærsbro. Og før der er 
foretaget en saglig, objektiv konsekvensvurdering kan vi ikke vide, om der findes en tilfredsstillende løsning 
i Viborg. 

Nøglefaktoren i den økonomiske vurdering af anvendelsen af varmepumper er den virkningsgrad 
anvendelse af varmepumpen giver. Jo højere virkningsgrad jo bedre økonomi. Den højeste virkningsgrad 
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opnås i et lavtemperaturnetværk. Men i modsat retning, økonomisk set, trækker det forhold, at en lavere 
vandtemperatur stiller krav om større vandmængder og dermed større krav til ledningskapaciteten 

Afgørelsen af ved hvilket temperatursæt, man får den bedste udnyttelse af elvarmepumper, kræver derfor 
teknisk – økonomiske beregninger. Vi har en stærk tro på, at Viborg By vil kunne holdes forsynet med 
overskudsvarme leveret i et lavtemperaturnetværk med decentral anvendelse af varmepumper til 
forbrugsformål. 

Vi har analyseret vores ledningsnet og det har vist sig, at en sænkning af fremløbstemperaturen til 50 gr. C. 
vil kunne ske uden større krav om ændringer, end at de over tid vil kunne ske indenfor rammerne af den 
normale renovering. 
 
Hos forbrugerne vil mange ældre varmevekslere derimod ikke kunne anvende de lave temperaturer til 
produktion af varmt brugsvand. Det vil kræve udskiftning af varmevekslerne. 
 
Derfor har vi udviklet en veksler-udlejningsmodel, som nu ligger til godkendelse i Energitilsynet.  Viborg 
Fjernvarme vil tilbyder at foretage udskiftningen af veksleren mod en årlig vekslerleje. Den besparelse, som 
forbrugeren opnår ved udskiftningen, opvejer lejen. Vi vil derved kunne tilbyde forbrugerne en 
omkostnings- og investeringsneutral løsning, der vil gøre det muligt at anvende den billige overskudsvarme 
til gavn for alle. 

I øvrigt skal temperaturen i fremføringen selvfølgelig løbende tilpasses de aktuelle vejrforhold. Koldt vejr 
kræver højere fremføringstemperatur. 
 
Men desværre har det ikke været muligt for os at få en løsning baseret på elvarmepumper alene lagt ind 
som beregningsgrundlag for beslutningen om valg af fremtidig varmeproduktion. Vi anerkender, at det er 
en model med mange ubekendte faktorer og at den i sin endelige udformning kræver et udviklingsforløb 
med tilpasning af ledningsnettet i takt med de løbende udskiftninger og fornyelser, men vi anser det for 
helt nødvendigt, at der skal tænkes i et decentralt forbrugs- styret fjernvarmenet, der ikke er styret af den 
forbruger, der har den dårligste udnyttelse af den leverede varme, at der sigtes mod en decentral fleksibel 
anvendelse af de mulige varmekilder, at der tænkes regionalt og at vi undgår investeringer, der på grund af 
afskrivningerne eller lovgivningen binder alle fremtidige beslutninger i en uoverskuelig lang årrække.  

Det ligger ikke i vores tanker, at alle partout skal tvinges over i en lavtemperaturløsning. Vi forudsætter, at 
der skal være plads i den fælles økonomi til at finde de økonomisk rationelle løsninger til de forbrugere, 
feks i den gamle boligmasse i midtbyen, hvor varmeforsyningen stiller særlige krav om højere 
temperaturer. Der kan løsningen måske være anvendelse af mindre decentrale varmepumper. 

Og skal kraftvarmeværket så opretholdes af hensyn til eventuel el produktion, så kan det jo ikke være 
fjernvarmeforbrugerne, der skal betale det. 

Det er vores klare holdning, at varmeproduktionsmodellen, baseret på anvendelse af overskudsvarme i 
kombination med elpumper i et lavtemperaturscenarie  skal analyseres og gennemregnes, så langt det er 
muligt, inden der træffes beslutning om valg af investering i nyt produktionsanlæg. Vi kan ikke give vores 
tilslutning til nogen investeringsplaner, før de er holdt op mod denne løsning. 

Og vi har meddelt i koordinationsudvalget, at vi er åbne for at acceptere de prisforhøjelser, der midlertidigt 
måtte blive tale om ved fortsat drift af det nuværende naturgasbaserede kraftvarmeværk, hvis det, set som 
en del af investeringen i en fremsynet rigtig løsning, er nødvendigt for at få den realiseret. 

Temamødet om fjernvarmeforsyningen, som vi afholdte i august sidste år, blev helt klart en succes. Vi var 
glade for det store fremmøde og specielt glade for de mange anerkendende ord, vi fik fra fremmødte 
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deltagere. Desværre druknede omtalen af mødets indhold i spørgsmålet om, hvorfor Viborg Kommune ikke 
deltog. Vi havde rent faktisk indbudt Energi Viborg til at være medarrangør. Et tilbud som de i første 
omgang takkede ja til, men som de derefter, trods vores forespørgsler, ikke reagerede på. Vi valgte derfor 
at afholde arrangementet, således som vi havde annonceret det på sidste års generalforsamling. Og det 
blev som sagt godt modtaget.  

Som det er fremgået af dagspressen og som det fremgår af det fremlagte regnskab, tabte vi i byretten 
sagen mod vores tidligere direktør Henry Juul Nielsen og vi har derfor måttet foretage en regnskabsmæssig 
hensættelse til imødegåelse af tabet. Præmisserne i dommen fra byretten vor dog således, at vi i 
bestyrelsen fandt grundlag for at anke sagen til landsretten. Sagen er der berammet til domsforhandling d. 
20. og 21. juni i år og vi må så forvente, at dommen først falder efter sommerferien. Jeg finder det rigtigst 
ikke at kommentere sagens indhold før rettens afgørelse er faldet. 

Ud over denne sag har vi en igangværende voldgiftssag mod Energi Viborg. Baggrunden er, at vi i 2015 
modtog en skrivelse fra Energi Viborgs advokat, hvori han bad Viborg Fjernvarme underskrive en vedlagt 
erklæring, ifølge hvilken vi anerkendte, at Overdragelsesaftalens forældelsesfrist på tre år, gældende fra 
Energi Viborgs overtagelse af geotermiprojektet, skulle bortfalde. Vi vurderede, at konsekvensen af at 
underskrive ville være, at Viborg Fjernvarme skulle dække alle dengang kendte og eventuelle fremtidige 
omkostninger, der måtte opstå som følge af geotermiprojektet, uanset om de ville være 
indregningsberettigede og yderligere, at vi med underskriften ville fraskrive os retten til at drage Energi 
Viborgs rolle ind i forhold til det økonomiske ansvar.  

Voldgiftssagen kommer derved i høj grad til at dreje sig om ansvaret for tabene i forbindelse med 
geotermiprojektet. Det er en omfattende og kompliceret sag, som Energi Viborg gentagne gange har 
forsøgt at få udskudt, men som vi omvendt har ønsket at få behandlet som led i at få afsluttet oprydningen. 
Voldgiftretten er ikke offentlig og jeg skal derfor undlade her at gå yderligere ind i substansen i sagen. 
Sagsbehandlingen forventes gennemført i efteråret.  

Energitilsynets afgørelse af indregningsspørgsmålet, hvorefter ca. 8.500.000 kr ikke kunne indregnes, blev 
som forventet anket af Energi Viborg, således som det forinden havde været drøftet mellem Energi Viborg 
og os. Energitilsynets afgørelse var nødvendig, for at ankesagen kunne rejses. Og afgørelsen blev, som det 
fremgår af sagsakterne, også givet i forventning om en ankesag. Ankesagen kan naturligvis indebære en 
risiko for, at beløbet, der ikke kan indregnes, vil blive større, men vores forventning er nu, at det vil blive 
mindre. En forventning, der bla. baseres på det forhold, at en afgørelse om ikke indregning kan komme til 
at danne præcedens for en lang række andre projekter og i sidste ende vil kunne være hindrende for 
projektudvikling fremover. 

Den endelige afgørelse af omfanget af omkostningsindregning lader derfor fortsat vente på sig.  

Undervejs i sagsbehandlingen er en ny grænseflade mellem Energi Viborg og Viborg Fjernvarme blevet 
åbenbar. 

Allerede i 2012/13 blev der indgået aftale mellem distributørerne og Energi Viborg om, at afviklingen af 
geotermigælden skulle tilrettelægges således, at indregningen i forbrugerpriserne skulle ske, når 
afskrivningen af den oprindelige investering i kraftvarmeværket var slut med udgangen af 2017 og at 
afviklingsperioden skulle strækkes frem til 2033. 
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Denne aftale kan vi konstatere at Energi Viborg har droppet. Gennem de seneste tre år har Energi Viborg 
oparbejdet et overskud i størrelsesordenen 55 mio kr., som de insisterer på skal anvendes til 
ekstraordinært afdrag på geotermigælden. Vi er uenige i den disposition. Energitilsynet har Energi Viborgs 
ansøgning om indregningen til behandling og vil anmode om høringssvar, når deres indstilling til afgørelse 
foreligger.  

Energi Viborg anser geotermigælden for at være et underskud, der skulle have været indregnet i priserne 
løbende. En betragtning, der strider klart mod det generelt anvendte princip om fordeling af omkostninger 
ved store anlægsprojekter, ved at afskrive anlægsinvesteringen over en årrække. 

Vi anser de 55 mio kr som uretmæssig tilbageholdelse af forbrugernes penge. Energi Viborg skal ikke drives 
som en overskudsgivende virksomhed, men skal i henhold til varmeforsyningsloven indregne forrige års 
over- eller underdækning i det følgende års leveringspriser.  

Vi er dybt bekymrede over, at økonomistyringen i Energi Viborg er af en sådan karakter, at man over en tre 
årig periode ”uforudset ” kan realisere så store overskud.  Det afspejler jo, at varmeprisen i den periode 
reelt har været alt for høj.  

Og så vil jeg lige vende tilbage til Lars Norups leder om selskabsstrukturen. Strukturtemaet, hør det som: 
”sammenslutning af Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme” har på forskellig måde været med på 
de seneste generalforsamlinger. Lad mig sige det, så det er skåret ud i pap. Det er efter min opfattelse et 
politisk misfoster at holde produktion og distribution af Fjernvarmeforsyningen adskilt. Det skal naturligvis 
samles i eet selskab. Meget gerne med kommunalt medeje og kommunal repræsentation i bestyrelsen. 
Men forudsætningen er, at det er forbrugerne, der har en klar majoritet og fuld ledelses- og beslutningsret.   

Kun på det grundlag vil der kunne skabes en løsning, der vil være målrettet varetagelsen af 
fjernvarmeforbrugernes interesser. 

Og når det er sagt, skal vi huske på, at risikoen for at kommunen bare overtager Viborg Fjernvarme er væk. 
Det er kun generalforsamlingen her, der kan beslutte, om Viborg Fjernvarme skal med i en ny struktur. 

Som det fremgår af den skriftlige beretning har driften igen 2015 været præget af en meget høj 
stabilitet. Vi har al mulig grund til at takke vore dygtige medarbejdere for en fremragende indsats, 
hvor den daglige drift har været fuldt fokuseret på en kvalificeret gennemførelse af de løbende 
opgaver og servicering af forbrugerne. Til medarbejderne vil jeg sige tak for indsatsen. 

Jeg vil også gerne sige tak for samarbejdet til den samlede bestyrelse. Jeg oplever et særdeles godt 
og sagligt samarbejde og en fortsat velvilje i forhold til den ekstraordinære indsats som såvel 
geotermiprojektets efterdønninger som de store udfordringer, den igangværende udvikling i 
varmeforsyningen giver anledning til. Den brede deltagelse i det udadvendte arbejde er vigtig for 
Viborg Fjernvarme.  Tak for samarbejdet.  

Bestyrelsesmedlem Ewa Sørensen har valgt at fratræde bestyrelsen i år. Til dig Ewa, vil jeg rette en 
særlig tak for din altid positive deltagelse i arbejdet. Vi ønsker dig alt godt fremover. 
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Og herefter overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens videre behandling under 
dirigentens ledelse. 

 


