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ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 
Den 26. april 2017, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i Tinghallen i Viborg. 
 
Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 702 stemmer. Endvidere deltog selskabets bestyrelse, 

direktion og revisor. 
 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT 

2. BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSÅR 

3. DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE 

4. BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSÅR FREMLÆGGES 

5. INVESTERINGSPLANEN FOR DET KOMMENDE ÅR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING 

6. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, HERUNDER FREMLÆGGELSE AF INVESTERINGSPLAN FOR KOM-
MENDE ÅR OG FORSLAG OM ÆNDRING AF VEDTÆGTER 

7. INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER/VARMEAFTAGERE 

Forslag fra varmeaftager Peter Schaarup: 
 
“Det pålægges bestyrelsen i Viborg Fjernvarme at arbejde for en selskabsmæssig sammenlægning af varmepro-

duktionen i Viborg Kraft Varme A/S og Viborg Fjernvarme med en generalforsamlings valgt bestyrelse, hvor det 
kvalificerede flertal udgøres af forbrugeren af fjernvarme blandt selskabets kontrahenter. ” 

8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

På valg er: Medlemsvalgt (ejere):  Ole Jespersen, modtager genvalg 
Medlemsvalgt (private udlejere):  Rene Nielsen, modtager ikke genvalg 

Vareaftagervalgt:   Klaus Keller modtager genvalg. 
 

9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN 

På valg er: Medlemsvalgt:   Leo Nørgaard, modtager genvalg 

Varmeaftagervalgt:  Karl Johan Heiberg, modtager genvalg. 
 

10. VALG AF REVISOR 

11. EVENTUELT 
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AD 1 VALG AF DIRIGENT 

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

 
Det var foreslået af bestyrelsen, at advokat Erik Bertelsen blev valgt som dirigent. 
 

Forslaget blev vedtaget og dirigenten takkede for valget. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var forskriftsmæssigt indvarslet i Viborg Folkeblad den 25. marts 2017 og 

dermed beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.  

AD 2 BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR 

Bestyrelsesformanden Per. B. Jørgensen aflagde beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret den 1. januar 2016-
31. december 2016. 

 
Der blev i det hele henvist til indholdet af den trykte beretning, der er vedhæftet dette referat. 
 

Herefter overgav Per B. Jørgensen ordet til direktør, Morten Abildgaard med henblik på gennemgang af den analyse, som 
Niras havde udarbejdet. 
 

Morten Abildgaard takkede indledningsvis for ordet. Hernæst redegjorde Morten Abildgaard for rapporten, som snart forven-
tedes klar. Morten Abildgaard oplyste, at selvom rapporten ikke lå færdig endnu, var rapportens konklusion færdig. Rappor-
ten konklusion var, at scenariet med at overtage overskudsvarmen fra Apple var den samfundsmæssige og driftsmæssige 

mest fordelsagtige løsning. Herefter forklarede Morten Abildgaard, at Viborg Fjernvarme havde haft en del målsætninger på 
dette område, herunder haft en målsætning om fuld udnyttelse af overskudsvarmen fra Apple og en målsætning om at få 
overskudsvarmen ind i systemet frem for gas.   

 
Dernæst redegjorde Morten Abildgaard nærmere for rapportens indhold. Morten Abildgaard oplyste, at det var ambitionen, 
at reducere fremløbstemperatur til en temperatur mellem 50 og 60 grader, og at de anlægsinvesteringer og driftsoptimerin-

ger, som var nødvendige for at bringe temperaturen ned, var indeholdt i de priser, som var gengivet i rapporten.  
 
Derefter overgav Morten Abildgaard ordet til Per B. Jørgensen med henblik på færdiggørelse af beretningen. 

 
Per. B Jørgensen takkede desuden medarbejderne, som havde været ansvarlige for den daglige drift, ligesom han takkede 
den samlede bestyrelse. Endelig takkede Per B. Jørgensen bestyrelsesmedlem Rene Nielsen for sit samarbejde og engage-

ment, da Rene Nielsen havde valgt at fratræde bestyrelsen. 
 
Herefter overgav Per B. Jørgensen generalforsamlingens videre behandling til dirigenten. 

 
Dirigenten gav herefter mulighed for at stille spørgsmål og kommentarer til beretningen. 
 
Stig Jensen, Kildebakken 47: 
Først takkede Stig Jensen for en god beretning. Han synes det er nogle interessante perspektiver som bliver ridset op, og at 
disse flugter fint med det der ligger i Regionens energistrategiplan fra 2015, hvor der også tales om udnyttelse af overskuds-

varme, og om at man skal effektivisere fjernvarmen. Stig Jensen gav udtryk for, at han til gengæld var lidt ked af, at den fa-
møse geotermi-sag ikke havde fundet en løsning endnu, og han var bange for, at det var det, som havde været med til at 
forpeste et samarbejde. Stig Jensen forklarede, at Energiklagenævnet for snart 6 måneder siden havde sagt, at man godt 

måtte give regningen videre til forbrugerne når regningen vedrørte efterforskning, men hvis der var tale produktion, måtte 
man ikke give regningen videre. Herefter forklarede Stig Jensen, at der står i Energi Viborgs årsrapport, at formålet var pro-
duktion af fjernvarme, og på denne baggrund mente Stig Jensen ikke, at det var god forvaltningsskik at opkræve penge 
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uden hjemmel herfor. Endelig forklarede Stig Jensen, at dette måtte bringes i orden, og at man burde bringe det videre til en 
højere myndighed, måske til borgmesteren. 
 
Dirigenten opfattede Stig Jensens indlæg som en kommentar, der ikke skulle kommenteres yderligere på. 
 

Da der ikke var flere der ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at formandens beretning blev taget til efterretning. 

AD 3 DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE 

Årsrapporten blev gennemgået af statsautoriseret revisor Henrik Lundsgaard, Ullits & Winther. 
 
Indledningsvis bemærkede Henrik Lundsgaard, at revision af årsrapporten for 2016 havde resulteret i påtegning uden forbe-

hold eller supplerende oplysninger, og at årsregnskabet var udarbejdet efter Årsregnskabslovens, Energitilsynets samt Var-
meforsyningslovens bestemmelser. 
 
Hoved- og Nøgletal 
Revisor konstaterede, at forbrugerne havde købt mindre varme målt i kroner og ører, og at Viborg Fjernvarme som en følge 
heraf havde haft et mindre behov for indkøb af varme. Derudover konstaterede revisor, at ledningstabet var faldet. 

 
Året havde resulteret i et underskud på 824.000 kr. 
 

Revisor forklarede videre, at værdien af anlægsaktiver var steget, hvilket var udtryk for en udvidelse af ledningsnettet. Ba-
lancesummen var stort set uændret, og egenkapitalen var uændret. 
 
Resultatopgørelse 
Revisor oplyste, at der var et underskud på 824.000 kr., som skulle ses i forhold til en omsætning på 144 mio. kr. Revisor 
oplyste, at der skal budgetteres med 0, da formålet er at gå i 0, og at det mindre underskud var ubetydeligt henset til omsæt-

ningen. 
 
Derefter oplyste revisor, at afvigelsen på 824.000 kr. skyldtes dels bruttoresultatet, hvor der var konstateret et bruttoresultat 

der var 200.000 kr. mindre end budgetteret og kapacitetsomkostningerne, hvor der var en mindre nettoafvigelse på ca. 
200.000 kr. 
 

Derudover skyldtes afvigelsen de finansielle omkostninger, som afveg med ca. 400.000 kr., og som udgjorde renteomkost-
ninger, som kunne henføres til sagen mod den tidligere direktør. Dette var forklaringen på budgetafvigelsen. 
 
Balance 
Revisor anførte, at værdien af anlægsaktiverne var steget med netto 6 mio. kr., hvilket var udtryk for, at der var investeret for 
mere end der var afskrevet for. Dette skyldtes blandt andet investeringer i udvidelse af og renovering af ledningsnettet. Stig-

ningen i anlægsaktiverne blev opvejet af et fald i posten "andre tilgodehavender", som faldt med 6 mio. kr. Dette var udtryk 
for, at foreningen havde færre penge til gode hos SKAT i 2016, og derfor var balancesummen stort set uændret. 
 

Revisor oplyste derudover, at foreningens egenkapital var uændret, og at foreningens gældsstruktur tilsvarende var uæn-
dret. 
 
Øvrige forhold 
Revisor oplyste, at eventualforpligtelser inkluderede forpligtelser, som alle var relateret til geotermi-sagen, og som kunne 
ramme Viborg Fjernvarme. De to første punkter omtalte forhold eller den risiko, som knyttede sig til den del af geotermi-om-

kostningerne, som måtte vise sig ikke at kunne indregnes i varmeprisen. Det sidste punkt angik den del, som faktisk kunne 
indregnes i fjervarmeprisen. 
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Dirigenten spurgte herefter, om der var spørgsmål eller bemærkninger 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 DRIFTSÅR FREMLÆGGES 

Direktør Morten Abildgaard gennemgik budgettet for det indeværende driftsår. 

 
Morten Abildgaard forklarede, at han kort ville gennemgå resultatbudgettet for 2017 og derefter ville han gennemgå noterne. 
 

Der forventedes en nettoomsætning i 2017, som var baseret på et normalt år temperaturmæssigt Morten Abildgaard forkla-
rede, at. Viborg Fjernvarme havde budgetteret med en nettoomsætning i 2017 på 141.924,000 kr. Det forventedes, at pro-
duktionsomkostningerne ville udgøre 89.964,000 kr., hvilket gav et bruttoresultat på 51.960,000 kr.  

  
På distributionssiden var der budgetteret med 41.098.000 kr., og der var budgetteret med 6.036.000 kr., i administrationsom-
kostninger samt energibesparelser på 4.250.000 kr. 

 
Morten Abildgaard forklarede, at Viborg Fjernvarme havde budgetteret med kapacitetsomkostninger på i alt 51.369,000 kr., 
og det var budgetteret, at de finansielle udgifter ville udgøre 591.000 kr., idet Viborg Fjernvarme havde optaget lån til at fi-

nansiere anlægsaktiviteterne. 
 
Herefter redegjorde Morten Abildgaard for note 1, 2, 3 og 4. 

 
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 ÅR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING 

Direktør Morten Abildgaard gennemgik investeringsplanen for de kommende år til orientering. 
Morten Abildgaard bemærkede indledningsvist, at der dels var tale om investeringsbudget for det kommende år og  
forventninger til de kommende år, og at han derfor ønskede at gennemgå 2016, 2017 og 2018 i en sammenhæng. 

 
Morten Abildgaard oplyste, at der var afsat 2.849.000 kr., til byggemodningen for Arnbjerg-området, og at byggemodningen 
næsten var færdig. Derudover redegjorde Morten Abildgaard for investeringerne planlagt for Asmild Mark, Banebyen Fri-

struphøj, Sønæshave, et nyt stik til Regionshospitalet og stikledninger til nye forbruger. Dette gav en samlet nettoinvestering 
på 5.220.000 kr. efter fratræk af byggemodningsbidrag og tilslutningsbidrag. 
 

Det næste punkt var renovering af ledningsnettet, hvor der var afsat 6.500.000 kr., til generel renovering. Den samlede reno-
vering for det eksisterende ledningsnet forventedes at være 8.194.000 kr., ligesom der i tillæg hertil var lønomkostninger 
som udgjorde 1.617.000 kr. 

 
Derudover oplyste Morten Abildgaard, at det forventede fremtidige aktivitetsniveau vedrørende nyanlæg ville blive mindre, 
men at man ville fortsætte aktivitetsniveauet for så vidt angik renovering. 

 
Herefter redegjorde Morten Abildgaard for den anden del af investeringsbudgettet, som vedrørte centralerne. Morten Abild-
gaard redegjorde for, at man havde lagt op til, at pumperne på Gyldenrisvej blev udskiftet, ligesom man havde lagt op til, at 

der skulle etableres en pumpe og midlertidig forsyning ud til Arnbjerg-forsyningen. Derudover redegjorde Morten Abildgaard 
for de øvrige anlæg. De samlede investeringer for centraler forventedes at udgøre 3.930.000 kr. 
 

Morten Abildgaard redegjorde herefter for investeringsbudgettets sidste post, som var diverse investeringer, som blandt an-
det dækkede over udskiftning af målere, opstart af pilotprojekt vedrørende legionella, anskaffelse af IT-systemer mm. Øvrige 
investeringer udgjorde i alt 7.386.000 kr. De samlede investeringer udgjorde derfor 26.347.000 kr. 
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Derefter fik dirigenten ordet, og da der ikke var bemærkninger eller spørgsmål til investeringsplanen, blev investeringsplanen 

taget til efterretning.  

AD 6 FORSLAG FRA BESTYRELSEN, HERUNDER FREMLÆGGELSE AF INVESTERINGSPLAN FOR KOM-
MENDE ÅR OG VEDTÆGTSÆNDRINGER. 

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

Dirigenten beskrev herefter quorum og vedtagelseskrav i henhold til vedtægternes § 6.8 og konstaterede, at der ikke var 
tilstrækkelig quorum til en endelig vedtagelse, da dette krævede at mindst halvdelen af de stemmeberettigede var til stede, 
hvilket ikke var tilfældet. Dette betød, at en eventuel vedtagelse ville kræve indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, 

hvor forslaget på denne generalforsamling kunne vedtages med simpelt stemmeflertal. 
 
Herefter overlod dirigenten ordet til Per B. Jørgensen, som motiverede bestyrelsens ændringsforslag. Per B. Jørgensen re-

degjorde for, at baggrunden for ændringsforslaget, blandt andet var de drøftelser, som man havde haft med den forhenvæ-
rende borgmester, hvorefter der var rejst spørgsmål om etablering af gensidig bestyrelsesrepræsentation. Per B. Jørgensen 
oplyste, at Energi Viborgs bestyrelse havde godkendt den modsvarende beslutning om den gensidige bestyrelsesrepræsen-

tation. Per B. Jørgensen forklarede, at tanken med forslaget var at komme ud over de diskussioner og problemer, der tidli-
gere havde været, og som han havde refereret til i sin formandsberetning.  
 

Per B. Jørgensen forklarede, at han ikke så andre muligheder, såfremt de to virksomheder skulle nærme sig hinanden. 
Skulle der findes en løsning på den nuværende struktur, skulle det ske ved, at der blev indført gensidig bestyrelsesrepræ-
sentation. Per B. Jørgensen gennemgik herefter de enkelte punkter til vedtægtsændringerne: 

 

 
 
Per B. Jørgensen redegjorde for, at formålet med ændringen af § 2 var at understrege, at distributionsområdet var Viborg 
Kommune. 

 

 
Per B. Jørgensen redegjorde for, at ændringen til punkt 6.4 alene var en redaktionel og praktisk ændring.  
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Herefter redegjorde Per B. Jørgensen for ændringerne til § 7. For det første ønskedes bestyrelsens størrelse ændret fra 7 til 
9 eller 10 medlemmer. Per B. Jørgensen forklarede, at de 9 medlemmer dækkede den gensidige bestyrelsesrepræsenta-
tion. Derudover redegjorde Per B. Jørgensen for baggrunden for forslaget om, at bestyrelsen skulle have adgang til at ind-

stille et 10. medlem til bestyrelsen. I visse tilfælde ville det ifølge Per B. Jørgensen være en fordel, hvis bestyrelsen havde 
mulighed for at indstille et 10. medlem med særlige kompetencer til valg.  
 

Herefter redegjorde Per B. Jørgensen for, at valgperioden var to år for alle medlemmer inklusiv det 10. medlem, og at re-
præsentanterne for Energi Viborg ikke var omfattet af den toårige valgperiode, da det det var Energi Viborgs valgperiode, 
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som var afgørende for disse bestyrelsesmedlemmer. Endelig forklarede Per B. Jørgensen, at der kun blev valgt suppleanter 
for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

 

 
 

Dernæst redegjorde Per B. Jørgensen for ændringsforslaget til § 8, som ifølge Per B. Jørgensen var en såkaldt "nødløs-
ningsbestemmelse." Per B. Jørgensen forklarede, at i tilfælde af stemmelighed skulle bestyrelsesformandens stemme være 
afgørende, såfremt der ikke forelå forfald. 

 

 
 
Endelig redegjorde Per B. Jørgensen for ændringsforslaget til § 10. I foreningens § 2 var det fremhævet, at selskabets lø-

bende indtægter og et eventuelt provenu ved opløsning kun kunne anvendes til kollektive termiske forsyningsformål i Viborg 
Kommune. Formålet med ændringsforslaget til § 10 var at specificere begrebet "opløsning". Man ønskede med ændringsfor-
slaget at sikre sig mod, at et provenu ville fragå foreningen, hvis man overdrog en del af ledningsnettet.  

 
Dirigenten åbnede herefter for debatten. 
 
Anne Kiefer Olsen, Sct. Laurentii Vej 16F: 
Anne Kiefer Olsen forklarede, at Viborg Kommune i dag omfattede Bjerringbro, Rødkjærsbro, Løgstrup, Stoholm osv. Anne 
Kiefer ønskede at vide, om ændringsforslaget til § 2 ville betyde, at hvis der skete noget med Viborg Fjernvarme, kunne pen-

gene bruges til udbygning af fjernvarmenettet i nogle af oplandsbyerne? 
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Per B. Jørgensens svar på indlægget: 
Per B. Jørgensen oplyste, at som formuleringen var, så ville svaret være ja, men Per B. Jørgensen havde vanskeligt ved at 

se hvordan situationen kunne opstå. Per B. Jørgensen forklarede hernæst, at Per B. Jørgensen betragtede bestemmelsen 
anderledes, da sagen var, at der eksisterede en del mindre byer omkring Viborg, og at det godt kunne tænkes at, der blev 
udviklet nye teknikker og lignende som gjorde, at man ville samle et fælles produktionsapparat. Af disse grunde kunne Vi-

borg Fjernvarme have en interesse i at kunne disponere ud over bygrænsen. Per B. Jørgensen forklarede, at dette kun 
kunne ske såfremt varmeforsyningsloven blev overholdt. 
 
Benny Ragner, Gravene 29: 
Benny Ragner forklarede, at han ønskede at stille et lignende spørgsmål til ændringsforslaget til vedtægternes § 2. Benny 
Ragner forklarede, at ændringsforslaget ikke indeholdt noget om udvidelse men derimod om opløsning, hvilket ikke havde 

noget at gøre med udvidelse. Benny Ragner ønskede at der stod "i Viborg Fjernvarmes forsyningsområde" for hvis man 
skrev dette, var det ikke hele kommunen som fik glæde af et provenu, men derimod kun, som havde indbetalt. Derfor syntes 
Benny Ragner, at man burde skrive "i Viborg Fjernvarmes forsyningsområde" og ikke "i Viborg Kommune", som bestyrelsen 

havde foreslået. 
 
Dirigenten ønskede herefter bekræftet, at forslaget fra Benny Ragner angik vedtægternes § 2,1, 2. punktum, hvilket blev 

bekræftet af Benny Ragner. 
 
Per B. Jørgensens svar på indlægget: 
Per B. Jørgensen forklarede, at svaret nogenlunde blev det samme. Hvis man skrev, at et provenu kun kunne bruges til for-
syningsformål i Viborg Kommune gav det ikke noget råderum for at udvide samarbejdet ud af byen. Per B. Jørgensen forkla-
rede herefter, at det der tidligere stod var, at hovedformålet var at distribuere varme i Viborg Kommune, og herefter stod der 

at man kun kunne anvende provenuet til kollektive termiske forsyningsformål, men det var ikke nærmere præciseret hvor. 
Dette ønskede man at præcisere med forslaget.  
 

Dirigenten spurgte herefter Benny Ragner om spørgsmålet var afklaret, eller om Benny Ragner ønskede en ændring til be-
styrelsens forslag. 
 
Benny Ragner, Gravene 29: 
Benny Ragner forklarede herefter, at det der stod i bestyrelsens forslag var, at hvis man opløste Viborg Fjernvarme, og man 
etablerede noget andet, så ville det betyde, at det provenu der var, kunne bruges i hele kommunen og ikke kun i forsynings-

området, altså at man gav en del af provenuet til nogle andre. Det havde Benny Ragner ikke noget imod, men ifølge Benny 
Ragner var det jo varmeaftagerne, som havde opsparet. 
 

Dirigenten oplyste herefter, at mens Benny Ragner havde uddybet sit spørgsmål havde bestyrelsen også drøftet dette. Diri-
genten oplyste, at det ikke havde været bestyrelsens hensigt, at det skulle være anderledes, og at bestyrelsen ikke så no-
gen indholdsmæssig anderledes tilgang til forholdet, og at bestyrelsen derfor kunne acceptere Benny Ragners forslag. Diri-

genten oplyste herefter, at forslaget ikke var et ændringsforslag der skulle stemmes om, da forslaget blev gjort til en del af 
bestyrelsens forslag. 
 
Robert Demeny, Lisborg Lund 4: 
Robert Demeny ønskede at få redegjort for den 10. mand til bestyrelsen. Robert Demeny forklarede, at den 10. mand alene 
omtaltes som "person" men det var ikke beskrevet hvad denne skal kunne. Robert Demeny ønskede at vide, om forslaget 

var politisk bengnaveri eller hvad der var lagt op til med forslaget. Herefter forklarede Robert Demeny, at hvis bestyrelsen 
skulle bruge noget ekspertise, kunne bestyrelsen tilkøbe sig ad hoc viden. 
 

Robert Demeny takkede herefter for ordet. 
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Per B. Jørgensens svar på indlægget: 
Per B. Jørgensen forklarede, at en af årsagerne til at man ønskede muligheden for at indstille et 10. medlem til valg til besty-

relsen var, at man ønskede at sikre stemmeligheden i bestyrelsen. Per B. Jørgensen forklarede, at det 10. medlem var en 
option, som man ønskede. Den anden baggrund for forslaget var, at man kunne havne i en situation, hvor man ønskede at 
styrke samarbejdet, eksempelvis ved at man ønskede at udvide forretningsområdet eventuelt ved sammenlægning med et 

andet selskab. Som et element i denne sammenlægning havde man med forslaget mulighed for at tilbyde repræsentation af 
andre selskaber i Viborg Fjernvarmes bestyrelse.  
 

Per B. Jørgensen forklarede herefter, at han ville tro, at man kom til at se en koncentration i branchen, f.eks., ved at mindre 
selskaber ville søge ind i større selskaber. I en sådan sammenhæng kunne det således være relevant hvis bestyrelsen 
kunne gå til generalforsamlingen og foreslå, at formanden for et andet selskab, som man var i forhandlinger med, blev valgt 

som det 10. medlem til bestyrelsen. 
 
Hanne South, Islandsvejen 60: 
Hanne South forklarede, at hun ikke kunne forstå hvorfor det var nødvendigt at lave ændringen med det 10. medlem nu, 
hvorfor kunne bestyrelsen ikke komme med anmodningen når behovet opstod frem for nu. Herefter ønskede Hanne South 
forklaret, hvorfor der var behov for to medlemmer i relation til den gensidige bestyrelsesrepræsentation, og hvorfor man ikke 

kunne nøjes med et medlem. 
 
Hanne South takkede for ordet. 

 
Per B. Jørgensens svar på indlægget: 
Per B. Jørgensen forklarede, at baggrunden for at man foreslog to medlemmer frem for et medlem, var, at det var den aftale 

der var blevet lavet om gensidig udveksling – altså at det var formanden og næstformanden der repræsenterede det andet 
selskab. Per. B. Jørgensen forklarede herudover, at det havde den store fordel, at hvis der var en som var fraværende, var 
der altid en til stede. Hernæst forklarede Per. B. Jørgensen, at man i Viborg Fjernvarme havde en forretningsorden, hvoref-

ter det altid var formanden og næstformanden som repræsenterede, og at dette ifølge ham var en fornuftig ting. 
 
Per B. Jørgensen forklarede, at det 10. medlem var en option. Per B. Jørgensen forklarede, at det kunne tænkes, at man fik 

brug for at udnytte optionen, og at det var et forsøg på at forberede selskabet på hvad der kan ske fremadrettet, og at der 
var en signalværdi forbundet med det 10. medlem. Hernæst forklarede Per B. Jørgensen, at det ikke var bestyrelsen som 
udvidede sig, men at det var generalforsamlingen, som udvidede bestyrelsen efter indstilling fra bestyrelsen. 

 
Anne Kieffer, Sct. Laurenntii Vej 16: 
Anne Kieffer forklarede, at hun forstod forslaget om det 10. bestyrelsesmedlem således, at det gav mulighed for, at man 

kunne tildele en plads i bestyrelsen for Viborg Fjernvarme, hvis man eksempelvis ønskede at fusionere med et andet sel-
skab. Anne Kieffer ønskede forklaret, om man kunne have et bestyrelsesmedlem, som ikke var medlem af Viborg Fjern-
varme? 

 
Per B. Jørgensens svar på indlægget: 
Per B. Jørgensen forklarede, at kernen i forslaget netop var, at den situation kunne opstå, og at der var behov for at indstille 

et 10. medlem til valg. Per B. Jørgensen forklarede, at det ikke var givet, at et sådant medlem kom i bestyrelsen fordi ved-
kommende var forbruger, det kunne også være fordi vedkommende repræsenterede andre forbrugere. Dette var ifølge Per 
B. Jørgensen baggrunden for, at man lavede det på den her måde. Alternativet var, at man blot sagde, at bestyrelsen be-

stod af 6-8 medlemmer, men i dette tilfælde havde man fastsat, at man havde en bestyrelse som bestod af 7 generalforsam-
lingsvalgte medlemmer, 2 medlemmer fra Energi Viborg og en option på at fremlægge et forslag med yderligere 1 medlem 
af anden observans for generalforsamlingen. 
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Ændringsforslag fra Peter Schaarup, Sct. Laurentii Vej 51: 
Peter Schaarup indledte med at forklare, at han forinden generalforsamlingen havde sendt sit forslag til dirigenten, så der 

ikke var tvivl om hvorvidt der var tale om en udvidelse eller et nyt forslag. Peter Schaarup forklarede, at det som var blevet 
forklaret i dag vedrørende gensidig bestyrelsesrepræsentation havde udgangspunkt i den tidligere borgmester, Johannes 
Steensgaard ide om, at der skulle etableres gensidig repræsentation i hinandens virksomheder for at opbygge tilliden. Peter 

Schaarup forklarede, at hensigten med dette var, at få de to selskabers ledelse til at få så meget tillid til hinanden, at man fik 
en bedre varmeforsyning i Viborg Fjernvarmes forsyningsområde. Peter Schaarup forklarede herefter, at det forslag han 
havde fremlagt var meget enkelt:  

 

 

 

 
 
Peter Schaarup motiverede herefter sit forslag og forklarede, at en ophævelse af vedtægtsændringen på et senere tidspunkt 
uden en udløbsdato, ville kræve 2/3 flertal for at fjerne den, hvilket ifølge Peter Schaarup kunne vise sig vanskeligt, da en 

ikke-ubetydelig del af fjernvarmebrugerne støttede Johannes Steensgaard i hans synspunkt om, at forsyningsselskaber som 
udgangspunkt skulle være styret og kontrolleret af en offentlig myndighed, i modsætning til en forbrugerejet virksomhed, 
som Viborg Fjernvarme er i dag.  

 
Peter Schaarup forklarede hernæst, at hans forslag med en udløbsdato havde sit udspring i fortiden, fremtiden og selskabs-
lovens regler. For så vidt angår fortiden forklarede Peter Schaarup, at der for to år siden blev nedsat et koordinationsudvalg 

af Viborg Kraftvarme, som bestod af bestyrelsesformanden og direktøren, suppleret med et yderligere bestyrelsesmedlem. 
Formålet var at opbygge et gensidigt tillidsniveau. Peter Schaarup forklarede hernæst, at det fremsatte forslag illustrerede, 
at det ikke var lykkedes at etablere et åbent og tillidsfuldt samarbejde.  
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For så vidt angår fremtiden forklarede Peter Schaarup, at Viborg Fjernvarmes formand, Per B. Jørgensen afgik til næste år, 
og at han ikke kunne genvælges i henhold til vedtægterne. Det vides ikke hvem der skulle efterfølge ham og hvilken hold-

ning den kommende bestyrelse ville fremlægge. Hernæst forklarede Peter Schaarup, at der også var kommunevalg til no-
vember og besættelse af bestyrelsesposterne i Energi Viborg A/S og dermed i Viborg Kraft Varme.  
 

Hernæst afsluttede Peter Schaarup med at forklare, at bestyrelsesmedlemmer ifølge selskabsloven særligt skulle være op-
mærksom på fire forhold, som kunne besværliggøre et bestyrelsesarbejde i begge selskaber. Per Schaarup forklarede, at 
det fremgik det af loven, at et bestyrelsesmedlem skal arbejde for og i virksomhedens interesser og ikke for en aktionærs 

eller interessents særinteresser. Ifølge Peter Schaarup omhandler loven habilitetsproblematikken, tavshedsproblematikken 
og sidst, at et menigt bestyrelsesmedlem ikke i kraft af sin bestyrelsespost har ret til at få indsigt i eller få udleveret detailvi-
den, som eksempelvis kalkulationer, da dette område var et driftsansvar, og dermed et direktionsanliggende. Peter 

Schaarup forklarede, at selskabsloven var en klar påmindelse om hvor svært det kunne være at tjene to herrer. 
 
Hernæst forklarede Peter Schaarup, at hvis det ikke i løbet af to år var lykkedes en så kompetent gruppe at skabe det for-

nødne tillidsfulde samarbejde, kunne Peter Schaarup heller ikke se, at en næsten uforandret personkreds skulle kunne opnå 
de ønskede resultater. Peter Schaarup forklarede hernæst, at hans umiddelbare tilgang således ville være at stemme nej til 
bestyrelsens forslag, men af hensyn til Viborg Fjernvarmes varmeaftagere, burde der ikke være noget der var uforsøgt. Der 

skulle dog fastsættes en udløbsdato for den gensidige bestyrelsesrepræsentation. 
 
Peter Schaarup takkede herefter for ordet.  

 
Dirigenten takkede for Peter Schaarups forslag og forklarede, at det forslag som blev fremsat af Peter Schaarup, var et for-
slag, som ændrede bestyrelsens forslag og dermed et ændringsforslaget, hvorfor det kunne bringes til afstemning. 

 
Per B. Jørgensens svar på indlægget: 
Per B. Jørgensen forklarede, at Peter Schaarup havde informeret bestyrelsen om, at han ville stille ændringsforslaget. Per 

B. Jørgensen forklarede herefter, at Peter Schaarups udgangspunkt var forkert, idet koordinationsudvalget ikke var blevet 
nedsat for at skabe tillid, men derimod nedsat med henblik på at der skulle skabes en fælles forståelse mellem distributø-
rerne og Energi Viborg om løsning af den fremtidige produktionsstruktur.  

 
Herefter forklarede Per B. Jørgensen, at når man fik sådan et kommissorium så betød det, at man begyndte at forfægte sine 
synspunkter. Dette var ikke altid lige morsomt men en ting var helt sikkert, de bliver ikke altid baseret på fuld viden. Det blev 

i stedet baseret på spilfægterier og på at prøve at se om man kunne fange hinanden undervejs for at få ret. Hernæst forkla-
rede Per B. Jørgensen, at forsamlingen i dag havde været vidne til et af de helt afgørende spil, som Viborg Fjernvarme 
havde spillet, idet den redegørelse og den analyse, som var blevet præsenteret i dag, ikke var kendt af Energi Viborg på 

forhånd.  
 
Herefter forklarede Per B. Jørgensen, at det at lave et tidsbegrænset samarbejde, efter Per B. Jørgensen opfattelse sav-

nede mening. Dernæst forklarede Per B. Jørgensen, at han ikke havde den politiske mistanke, som Peter Schaarup repræ-
senterede. Endelig forklarede Per B. Jørgensen, at han havde en ærlig tro på, at hvis man satte sig ned for at samarbejde 
om tingene, så fandt man også en løsning, og det gjorde man nødvendigvis ikke hvis man havde sat en tidsgrænse, da 

dette ville betyde, at den anden part kunne læne sig tilbage og vente på, at den gensidige bestyrelsesrepræsentation hørte 
op. Herefter forklarede Per B. Jørgensen, at bestyrelsen foreslog, at Peter Schaarups forslag blev afvist. 
 
Peter Schaarup, Sct. Laurentii Vej 51: 
Herefter forklarede Peter Schaarup, at et samarbejde mellem forskellige virksomheder ikke nødvendigvis betød, at man 
skulle være medlem af hinandens bestyrelser, ligesom Peter Schaarup forklarede, at Johannes Steensgaard havde sagt 

direkte til ham, at han gerne så, at det var forbrugere der var repræsenteret i en sådan bestyrelse, men at det samtidig 
skulle være offentligt ejet. 
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Peter Schaarup takker herefter for ordet. 
 

Dirigenten spurgte herefter om der var flere spørgsmål eller kommentarer, hvilket ikke var tilfældet. Herefter redegjorde diri-
genten for afstemningstemaet og for proceduren for afstemningen. 
 

Resultatet af afstemningen målt i forhold til de afgivne stemmer blev herefter: 
 
Dirigenten konstaterede, at der var afgivet 698 stemmer. Ud af disse var 9 af stemmerne blanke. Der var udleveret 702 

stemmer og der var således 4 der var gået før afstemningen blev sat i gang. 
 
For bestyrelsens forslag: 597 stemmer (85,5 %)   

For Peter Schaarups forslag: 92 stemmer (13,2 %) 
 
Dirigenten konstaterede således, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vandt over Peter Schaarups forslag. Herefter 

bemærkede dirigenten, at med det meget klare stemmetal betød det, at der var afgivet stemmer til fordel for bestyrelsens 
forslag, som var mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Dirigenten konstaterede herefter, at der med dette tydelige resultat 
var afgivet 85,5 % af alle stemmer til fordel for bestyrelsens forslag, hvilket så rigeligt opfyldte vedtægtsændringsmajoriteten, 

og foreslog derfor, at man ikke stemte om forslaget igen. Dirigenten oplyste, at såfremt der var nogen, som ønskede besty-
relsens forslag bragt til endnu en afstemning, ville det blive bragt til afstemning. Dirigenten kiggede herefter ud over forsam-
lingen og konstaterede, at der var enkelte personer i forsamlingen, som ønskede bestyrelsens forslag bragt til afstemning, 

hvorfor dirigenten bragte forslaget til afstemning. 
 
Herefter redegjorde dirigenten for afstemningstemaet og for proceduren for afstemningen. 

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

Dirigenten konstaterede, at der var afgivet 693 stemmer, og at der var 6 blanke stemmer. 
 
For bestyrelsens forslag: 635 stemmer (91,6 %) 

Imod bestyrelsens forslag: 52 stemmer (7,5 %) 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne var vedtaget med mere end 2/3 flertal, 

men at quorum ikke var tilstrækkeligt i henhold til vedtægternes § 6.8. Forslaget var således vedtaget første gang, og for at 
blive endeligt vedtaget skulle der indkaldes til en ny generalforsamling med et varsel på 14 dage, som skulle afholdes senest 
4 uger efter den første generalforsamling var blevet afholdt. Dirigenten oplyste, at den ekstraordinære generalforsamling 

ville blive afholdt den 17. maj kl. 18-19, og der vil blive indkaldt til den med 14 dages varsel. 

AD 7 INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER/VARMEAFTAGERE 

Der var indkommet et forslag fra Peter Schaarup: 
 

"Det pålægges bestyrelsen i Borg Fjernvarme at arbejde for en selskabsmæssig sammenlægning af varmepro-

duktionen i Viborg Kraft Varme A/S og Viborg Fjernvarme med en generalforsamlingsvalg bestyrelse, hvor det 
kvalificerede flertal udgøres af forbrugere af fjernvarme blandt selskabets kontrahenter." 

 

Peter Schaarup motiverede sit forslag og forklarede, at en opdeling af produktionen og distributionen med modstridende 
målsætninger ikke tjente nogen af selskaberne. Peter Schaarup forklarede, at alt for meget af ledelsernes energi blev an-
vendt forkert. Peter Schaarup forklarede, at en sammenlægning af produktion og distribution med Viborg Fjernvarme som 

det fortsættende selskab, ville skabe den nødvendige gennemsigtighed. Herefter forklarede Peter Schaarup, at det var hans 
opfattelse, at en række af de omkostninger, der blev pålagt Viborg Fjernvarmes varmeaftagere, ville blive mindsket ganske 
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betydeligt, hvis der skete en samling af fjernvarmen i et moderselskab. Peter Schaarup forklarede herefter, at han syntes det 
var på plads, at generalforsamlingen bekræftede denne målsætning, da forslaget var identisk med bestyrelsens holdning. 

 
Per B. Jørgensens svar på indlægget: 
Per B. Jørgensen forklarede, at forslaget lå på linje med det, som man havde givet udtryk for gennem flere år. Bestyrelsen 

kunne derfor sagtens leve med forslagets vedtagelse. Per B. Jørgensen forklarede hernæst, at den opgave, som bestod i at 
få skabt en ny produktionsstruktur, var ganske kompleks, og at man derfor ikke kunne forvente at gå ind i tekniske diskussio-
ner før produktionsstrukturen var på plads, men at det var endemålet, at der skete en sammenlægning. 

 
Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen tilsluttede sig Peter Schaarups forslag og indstillede derfor til, at man alene 
medtog det indkomne forslag og bestyrelsens stillingtagen hertil i referatet, og at man således undlod at stemme om forsla-

get. Dette blev tiltrådt af Peter Schaarup. 

AD 8 VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

På valg er: Medlemsvalgt (ejere):  Ole Jespersen, modtager genvalg 
Medlemsvalgt (private udlejere):  Rene Nielsen, modtager ikke genvalg 
Varmeaftagervalgt/lejere:   Klaus Keller modtager genvalg. 

 
Mikael Møller, som er repræsentant for udlejerne i bestyrelsen, foreslog Ole Anders Petersen valgt til bestyrelsen for de pri-
vate udlejere. Mikael Møller forklarede, at Ole Anders Petersen er advokat og udlejer og medejer Åbo A/S. 

 
Ole Anders Petersen præsenterede herefter sig selv og forklarede, at han er advokat i Viborg og medejer af Abo A/S. Ole 
Anders Petersen forklarede derefter, at han var motiveret for at gøre en indsats i bestyrelsen, og at han gerne modtog valg. 

 
Ole Anders Petersen takkede herefter for ordet.  
 

Henrik Toft foreslog herefter sig selv valgt som kandidat for ejerne og dermed som modkandidat til Ole Jespersen. Henrik 
Toft forklarede, at han kunne bidrage med viden om fjernvarme og varmepumper, da han beskæftigede sig med dette til 
daglig i sit virke som softwareudvikler. 

 
Dirigenten konstaterede herefter, at Ole Anders Petersen var den eneste, der var opstillet for de private udlejere, og da in-
gen på generalforsamlingen på opfordring modsatte sig valget, blev Ole Anders Petersen valgt. Derefter konstaterede diri-

genten, at Klaus Keller blev valgt for de varmeaftagervalgte/lejere. 
 
Dirigenten oplyste herefter, at der skulle stemmes om valget mellem valg Ole Jespersen og Henrik Toft. Inden afstemningen 

blev sat i gang, blev ordet givet til Ole Jespersen. 
 
Ole Jespersen forklarede, at han havde været med i to perioder, og at han gerne to endnu en periode. Ole Jespersen forkla-

rede, at han håbede at beslutningen om gensidig repræsentation ville føre til øget gennemsigtighed, og at han også var for-
mand for de kritiske fjernvarmeforbrugere. Herefter forklarede Ole Jespersen, at han tidligere havde tilkendegivet, at han 
ville gøre alt hvad han kunne for, at enhver sten blev vendt i forhold til geotermi-sagen, og at han mente, at man i relation 

hertil var nået langt. Endelig forklarede Ole Jespersen, at han håbede på genvalg til bestyrelsen. 
 
Ole Jespersen takkede for ordet.  

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

Dirigenten konstaterede, at der var afgivet 660 stemmer og der var 3 blanke stemmer. 
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For valg af Ole Jespersen: 441 stemmer (66,8 %) 
For valg af Henrik Toft: 216 stemmer (32,7 %) 

 
Dirigenten konstaterede, at Ole Jespersen blev genvalgt til bestyrelsen. 
 

Ole Jespersen takkede for valget. 

AD 9 VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN 

På valg er: 
Medlemsvalgt (ejere):  Leo Nørgaard, modtager genvalg 
Varmeaftagervalgt:   Karl Johan Heiberg, modtager genvalg. 

Medlemsvalgt (private udlejere): Forslag om valg af Rene Nielsen  
 
Dirigenten oplyste, at det var foreslået, at Rene Nielsen overtog posten som suppleant til bestyrelsen.  

 
Dirigenten konstaterede, at der var et forslag til hver af de tre suppleanter til bestyrelsen.  Da der ikke var foreslået andre til 
valg som suppleanter, konstaterede dirigenten, at de opstillede var blevet valgt. 

AD 10 VALG AF REVISOR 

Bestyrelsen indstillede til genvalg af 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 

Da der ikke var yderligere bemærkninger konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og or-
den, til trods for de svære spørgsmål, og overlod herefter ordet til formanden, Per. B. Jørgensen.  

Per B. Jørgensen takkede for den livlige debat og takkede for de gode forslag og for en klar stillingtagen. Herefter takkede 

formanden dirigenten for en velafviklet generalforsamling.  
 
 

Generalforsamlingen var slut. 
 

 

 

__________________________________ 
Advokat Erik Bertelsen, dirigent 
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
 
Den 17. maj 2017, klokken 18.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i Viborg Lounge. 

 
Der var mødt 315 medlemmer ud af de 336, som havde fået udleveret stemmer. Endvidere deltog selskabets bestyrelse, 
revisor og direktion. 

 

DAGSORDEN 

1. VALG AF DIRIGENT 

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

3. EVENTUELT 

 

AD 1 VALG AF DIRIGENT 

Viborg Fjernvarmes bestyrelsesformand Per B. Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
Det var foreslået af bestyrelsen, at advokat Erik Bertelsen blev valgt som dirigent. 

 
Forslaget blev vedtaget og dirigenten takkede for valget. 
 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i Viborg Folkeblad den 29. april 2017 og dermed indkaldt 
med et varsel på mere end 14 dage, og at den ekstraordinære generalforsamling var afholdt inden 4 uger efter afholdelse af 
den ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 26. april 2017. Dirigenten konstaterede hermed, at generalforsamlin-

gen var forskriftsmæssigt indvarslet i henhold til vedtægternes punkt 6.8 og dermed beslutningsdygtig i henhold til dagsorde-
nen. 

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

Dirigenten gik herefter videre til dagsordenens punkt 2. som angik behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtæg-

ten, som var blevet vedtaget første gang på den ordinære generalforsamling den 26. april 2017. 
 
Dirigenten oplyste, at bestyrelsens forslag på den ordinære generalforsamling var blevet vedtaget med 635 stemmer mod 52 

stemmer. Vedtagelsen på den ordinære generalforsamlingen opfyldte således ikke vedtagelseskravet i henhold til vedtæg-
ternes punkt 6.,8 hvorefter det til endelig vedtagelse var krævet, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede var 
repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen var vedtaget af mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsenteret 

på generalforsamlingen. 
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Herefter oplyste dirigenten, at endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag på den ekstraordinære generalforsamling ifølge 
vedtægternes punkt 6.8 krævede simpel stemmeflerhed af de stemmeberettigede, uden hensyn til det repræsenterede antal 
stemmeberettigede. 

 
Dirigenten foreslog forsamlingen, at hvis ingen af de fremmødte stemte imod forslaget, så ville forslaget blive betragtet som 
vedtaget, og at det således ikke var nødvendigt at afholde en skriftlig afstemning om forslaget. Hvorimod hvis der blot var én 

som stemte imod forslaget ved håndsoprækning, så ville dirigenten afholde en skriftlig afstemning. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var nogen som stemte imod forslaget, og på denne baggrund konstaterede diri-

genten, at bestyrelsens forslag om ændring af vedtægten var endeligt vedtaget. 

AD 3 EVENTUELT 

Da der ikke var yderligere bemærkninger konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, og takkede for god ro og or-
den. 

Herefter takkede formanden dirigenten for en velafviklet generalforsamling.  
 
 

Generalforsamlingen var slut. 
 

 

 

__________________________________ 
Advokat Erik Bertelsen, dirigent 
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Viborg	Fjernvarmes	ordinære	generalforsamling	april	2017	

Mundtlig	beretning	fra	formand	Per	B.	Jørgensen	

Jeg	indledte	sidste	år	den	mundlige	beretning	med	at	konstatere,	at	årets	
generalforsamling	tidsmæssigt	falder	midt	i	en	af	de	perioder,	der	står	allermest	
centralt	i	forhold	til	stillingtagen	til	fremtidens	fjernvarmeproduktion	i	Viborg.	Den	
periode	er	ikke	overstået	endnu.	Det	er	derfor	også	glædeligt,	at	vi	igen	i	år	kan	se	så	
stærkt	et	fremmøde	til	generalforsamlingen.	Der	er	i	år	tilmeldt	409	deltagere,	der	
repræsenterer	i	alt	853	stemmer.	

Den	løbende	drift	af	distributionsvirksomheden	er	velbeskrevet	i	den	skriftlige	
ledelsesberetning,	som	jeg	vil	henvise	til.	Af	den	omfattende	beskrivelse	vil	jeg	her	
især	hæfte	mig	ved	den	udvikling,	som	regnskabet	afspejler	over	de	seneste	år.	
Ekskl.	moms	havde	vi	i	2013	en	omsætning	inkl.	overførsler	på	183,7	mio	kr.,	i	2016	
var	den	reduceret	til	144,	4	mio.	kr.,	et	fald	i	omsætning	på	21	%.		

I	samme	periode	er	forbrugerprisen	på	varmen	faldet	fra	61.1	til	48,3	øre	pr	KWh.	
Også	et	fald	på	21	%.		

Det,	at	afregningsprisen	overfor	forbrugerne	er	faldet	med	samme	procentsats	som	
omsætningen,	er	udtryk	for	en	særdeles	effektiv	styring	af	den	daglige	drift.	Når	
omsætningen	falder,	kræver	det	tæt	styring	at	sikre,	at	driftsomkostningerne	
reduceres	tilsvarende.	Og	selv	om	varmekøb	og	varmesalg	naturligvis	følges	ad,	så	er	
der	en	driftsorganisation,	der	skal	kunne	følge	med.	Den	øvelse	er	lykkedes.	Oven	i	
købet	i	en	periode	med	stærkt	stigende	energispareomkostninger.	Det	fortjener	
vores	ledelse	og	medarbejdere	en	klar	anerkendelse	for.		

Set	over	den	samme	periode	er	antallet	af	installerede	målere	i	øvrigt	steget	med	
348	eller	ca.	4	%	til	i	alt	9127,	og	ledningsnettet	er	over	de	tre	år	øget	med	ca.	2%	
eller	6,6	km	til	i	alt	ca.	328	km.		

Her	er	ikke	tale	om	Tornerosesøvn.	Udviklingen	i	arbejdsopgaverne	har	været	
accellererende.	Alene	i	2016	var	tilgangen	af	målere	118	og	forøgelsen	af	
ledningsnettet	var	ca.	2,8	km.	Af	andre	store	opgaver	kan	nævnes	forberedelsen	af	
Banebyen,	de	fortsatte	drøftelser	med	Regionshospital	Viborg,	fortsatte	
forhandlinger	med	andre	potentielle	leverandører	af	overskudsvarme	og	arbejdet	
som	deltagere	i	hhv.	arbejdsgruppen	og	koordinationsudvalget	vedr.	den	fremtidige	
fjernvarmeforsyning.	Alt	sammen	opgaver,	der	har	krævet	en	betydelig	indsats	året	
igennem.		
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Og	så	skal	vi	naturligvis	glæde	os	over,	at	varmesalgsprisen	faldt	med	5,05	øre	til	
48,3	øre	pr.	Kwh	excl.	moms.	

Skal	jeg	så	lige	prøve	at	afbalancere	omtalen,	kan	jeg	også	konstatere,	at	
distributionstabet	i	2016	var	på	21,5	%.	Det	var	bedre	end	de	22,2	%,	som	vi	nåede	i	
2015;	men	der	er	godt	nok	langt	igen,	før	vi	når	vores	mål	om	et	distributionstab	på	
10	%.	Og	det	mål	ønsker	vi	trods	udviklingen	at	fastholde.	

Jeg	er	helt	sikker	på,	ja	jeg	ved,	at	der	kan	gives	mange	gode	forklaringer	på	den	
faktiske	udvikling.	Men	10	%	er	10	%,	og	selv	om	det	er	et	langsigtet	mål,	bliver	vi	
helt	klart	nødt	til	at	sikre	større	fokus	på	denne	store	omkostning.	Så	der	er	fortsat	
arbejde	at	tage	fat	på,	hvor	bl.a.	temperaturniveauet	i	distributionsnettet	bliver	helt	
afgørende,	idet	vi	er	ved	at	have	rigtigt	godt	styr	på	vores	vandtab	i	forbindelse	med	
ledningsbrud.	

Som	nævnt	arbejdes	der	videre	med	etablering	af	overskudsvarmeleverancer	fra	
lokalområdet.	Jeg	omtalte	sidste	år	igangværende	forhandlinger	med	
Regionshospital	Viborg.	Dette	forhandlingsforløb	er	endnu	ikke	helt	afsluttet.	En	af	
udfordringerne	er	at	få	overblik	over	den	mulige	levering	af	overskudsvarme	fra	
hospitalets	køleanlæg,	og	dermed	også	vurderingen	af	hvordan	overskudsvarmen	
fra	køleanlægget	passer	ind	i	vort	distributionsmønster	i	midtbyen.	Kontakten	
opretholdes,	og	vi	håber,	at	der	findes	en	løsning,	der	økonomisk	forsvarligt	kan	
bidrage	til	den	grønne	profil,	som	vi	ønsker.	I	mellemtiden	kan	vi	glæde	os	over,	at	
Regionshospital	Viborg	nu	er	tilsluttet	som	fuld	forbruger	ved	Viborg	Fjernvarme.	

I	december	fik	vi	tilbudt	en	aftale	med	Føtex	om	at	aftage	overskudsvarme	fra	deres	
køleanlæg.	Under	hensyntagen	til	driftsaftalen	med	Energi	Viborg	måtte	vi	tage	
forbehold	for	Energi	Viborgs	godkendelse.	Desværre	er	det	endnu	ikke	lykkedes	at	
opnå	denne	godkendelse.		

Det	er	sådan,	at	der	i	henhold	til	Varmeforsyningsloven	ikke	kan	indgås	aftaler,	der	
medfører	en	højere	varmepris	end	den,	der	i	forvejen	betales	for	den	eksisterende	
produktion.	Derfor	vil	alle	overskudsvarmeaftaler,	vi	indgår,	blive	til	fordel	for	
forbrugerne.	Vi	har	givet	tilsagn	om,	at	økonomien	i	disse	aftaler	skal	indregnes	i	
Energi	Viborgs	samlede	varmeforsyningsregnskab,	sådan	at	den	økonomiske	fordel,	
som	aftalerne	om	at	aftage	overskudsvarme	medfører,	bliver	fordelt	mellem	alle	
fjernvarmeforbrugere	i	Viborg,	og	altså	ikke	kun	tilfalder	Viborg	Fjernvarmes	
forbrugere.	Dette	afregningsprincip	omfatter	også	Føtex	aftalen.	

At	aftaler,	om	udnyttelse	af	lokal	overskudsvarme	nødvendigvis	skal	indgås	og	
administreres	af	Viborg	Fjernvarme,	følger	af,	at	det	kun	er	muligt	af	få	økonomi	i	
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anvendelsen	ved	at	lave	direkte	tilslutning	til	vort	fjernvarmenet,	og	at	de	tilførte	
varmemængder	derfor	skal	indgå	som	en	del	af	den	løbende	distribution.	

Det	er	derfor	uforståeligt	for	os,	hvis	driftsaftalens	bestemmelse	om	at	Energi	Viborg	
her	eneret	til	at	levere	til	Viborg	Fjernvarme,	skal	spærre	for	sådanne	åbenbart	
ønskelige	aftaler	i	lokalområdet.	For	at	få	løst	problemet	en	gang	for	alle	har	vi	nu	
valgt	at	stille	et	konkret	forslag	til	tillæg	til	driftsaftalen,	og	afventer	et	forhåbentligt	
hurtigt	positivt	svar.	

Anlægsmæssigt	har	vi	igangsat	de	to	store	projekter	i	hhv.	Banebyen	og	Arnbjerg.	De	
fysiske	anlægsarbejder	er	i	fuld	gang	og	Arnbjerg	fase	1	er	allerede	ved	at	være	klar	
til	de	første	tilslutninger.		

Som	det	er	bekendt,	tabte	vi	ankesagen	mod	forhenværende	direktør	Henry	Juhl	
Nielsen	i	landsretten.	Landsretten	afgjorde,	at	bortvisningen	ikke	var	berettiget,	
fordi	den	første	skete	i	august	måned	2012,	mens	de	forhold,	den	var	begrundet	i,	
var	kendte	af	den	daværende	bestyrelse	allerede	i	foråret	2012.	

	Afgørelsen	er	derved	helt	på	linie	med	retspraksis	i	bortvisningssager,	og	vi	må	
konstatere,	at	vi	ikke	lykkedes	med	at	overbevise	retten	om,	at	der	i	denne	sag	var	
et	helt	særligt	sagsforløb,	som	vi	mente	burde	berettige	den	gennemførte	
bortvisning.	

Voldgiftssagen	mod	Energi	Viborg	om	dækning	af	den	eventuelle	ikke	
indregningsberettigede	andel	af	geotermi	omkostningerne	ligger	endnu	i	en	
forberedende	fase.	Der	er	ikke	fastsat	nogen	tid	for	domsforhandlingerne,	og	vi	kan	
derfor	ikke	sige	noget	om	forventningerne	eller	tidsrammerne	for	sagen.	

Energiankenævnets	afgørelse	af	sagen	om	indregning	af	geotermi	omkostningerne	i	
fjernvarmeprisen	lader	endnu	vente	på	sig.	Det	er	for	mig	helt	uforståeligt	og	
absolut	uacceptabelt,	at	der	efter	så	lang	tids	sagsbehandling	ikke	har	kunnet	
træffes	en	afgørelse.	Som	jeg	tidligere	har	orienteret	om,	har	Energi	Viborg	valgt	at	
se	bort	fra	indgåede	aftaler	om	afvikling	af	gælden	med	det	resultat,	at	der,	så	vidt	
jeg	har	forstået,	vil	være	tale	om,	at	gælden	ved	udgangen	af	2017	er	fuldt	dækket	
gennem	hhv.	den	regnskabsmæssige	overdækning,	der	er	opnået	de	seneste	år	og	
de	erstatningssager,	som	sagen	omfatter.	Den	måde	at	kræve	pengene	op	på	har	jeg	
tidligere	kommenteret.	Men	prøv	at	tænke	på,	hvilket	kaos	der	opstår,	hvis	
afgørelsen	nu	bliver,	at	der	er	et	større	millionbeløb	end	forudsat,	der	ikke	kan	
indregnes,	og	som	derfor	må	skulle	tilbagebetales	til	alle	os,	der	så	har	betalt	for	
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meget	over	de	løbende	varmepriser.	Jeg	synes	det	er	en	hån	mod	forbrugerne,	at	
forvaltningen	fungerer,	så	der	kan	opstå	sådan	en	situation.	

Energitilsynets	nylige	afgørelse	om	forrentning	af	fjernvarmeselskabernes	
egenkapital	har	givet	anledning	til	en	del	omtaler.	Som	nævnt	i	beretningen	sidste	
år,	og	som	det	også	har	været	omtalt	i	pressen,	har	vi	i	Viborg	Fjernvarme	også	søgt	
om	ret	til	at	forrente	vores	egenkapital.	Vi	har	ikke	modtaget	svar	på	ansøgningen	
endnu,	men	baggrunden	for	ansøgningen	er,	at	vores	egenkapital	har	været	
uændret	siden	1981,	og	i	en	verden	med	et	stadigt	stigende	investeringsbehov	vil	
det	være	naturligt	at	sikre	selskabets	kapitalforhold.		

Det	er	på	den	baggrund	man	skal	se	bestyrelsens	forslag	til	generalforsamlingen	i	
dag,	om	at	udbygge	formuleringen	i	vedtægtens	opløsningsbestemmelse.	Det	skal	
sikres,	at	evt.	provenu,	der	måtte	opstå	i	forbindelse	med	selskabets	opløsning,	salg,	
fusion	el	lign.	kun	kan	anvendes	til	fjernvarmeforsyning	i	Viborg.	Vi	ser	det	som	et	
selvstændigt	mål	at	sikre,	at	de	værdier,	der	bygges	op	i	Viborg	Fjernvarme,	kun	
anvendes	til	fjernvarmeforsyning	i	Viborg.	

Viborg	Fjernvarme	har	siden	2013	haft	blik	for	øgede	samarbejdsmuligheder	
herunder	også	i	et	regionalt	perspektiv.	Med	Apple’s	byggeri	og	udmeldinger	om	at	
stille	overskudsvarmen	vederlagsfrist	til	rådighed	til	fjernvarmeformål	har	dette	
perspektiv	ført	til,	at	Region	Midt	indgår	i	analysearbejdet	med	henblik	på	
udnyttelse	af	overskudsvarme	fra	Apple.	Vi	hilser	indsatsen	velkommen.	Vi	oplever	
regionen	som	en	god	og	konstruktiv	samarbejdspartner,	der	er	med	til	at	sikre	
perspektiv	og	kvalitet	i	analyserne.		

Idet	der	er	mange,	der	åbenbart	har	en	mening	om	det	løbende	samarbejde	mellem	
Energi	Viborg	og	Viborg	Fjernvarme	og	idet	samarbejdet	efter	min	mening	ofte	
bliver	karakteriseret	i	stereotype	vendinger,	som	i	højere	grad	viser,	at	dem,	der	
udtaler	sig,	ikke	har	forstået,	hvad	det	drejer	sig	om,	end	at	det	karakteriserer	
diskussionerne,	vil	jeg	forsøge	at	beskrive	nogle	helt	grundlæggende	forskelle	i	vores	
respektive	tilgang	til	udfordringerne,	som	jeg	ser	dem.	

Der	er	for	det	første	tale	om	et	forskelligt	grundsyn	på	fremtidens	
fjernvarmeforsyning.	Energi	Viborg	har	arbejdet	for	en	løsning,	der	forudsætter	et	
centralt	produktionsanlæg,	baseret	på	ét	fælles	temperatursæt,	der	skal	være	så	
højt,	at	det	tilgodeser	alle	krav	fra	netværkets	forbrugere.	Konsekvensen	af	den	
strategi	bliver,	at	den	forbrugertype,	der	har	det	højeste	temperaturkrav,	bliver	
bestemmende	for	temperaturen	i	hele	netværket	med	den	alvorlige	konsekvens,	at	
effektiviteten	i	udnyttelsen	af	varmepumper	bliver	lav	og	ledningstabet	bliver	
unødvendigt	stort.		
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Heroverfor	står	Viborg	Fjernvarmes	ønske	om	at	kunne	differentiere	temperaturen	i	
overensstemmelse	med	de	faktiske	krav	de	forskellige	forbrugstyper	stiller.	Vi	taler	
om	at	optimere	forsyningen	efter	forbrugernes	behov.	Derfor	opererer	vi	med	et	
såkaldt	lavtemperaturnetværk.	

Lavtemperaturnetværket	giver	mulighed	for	at	optimere	fjernvarmeforsyningen	
økonomisk.	Det	gør	man	ved	for	de	enkelte	forsyningsområder	at	afbalancere	de	
generelle	produktionsomkostninger,	ledningstabet,	investeringen	i	transmissions-	og	
forsyningsnettet	og	omkostningerne	ved	et	evt.	boost	af	temperaturen	til	særligt	
varmekrævende	forbrugere,	typisk	plejehjem,	børneinstitutioner	og	lign.		

Hertil	kommer,	at	lavtemperaturnetværket	vil	være	enkelt	at	anvende	ved	
udnyttelse	af	andre	lokale	varmekilder,	når	de	er	tilgængelige	på	tilfredsstillende	
økonomiske	vilkår.	

Vi	taler	derfor	om	en	zoneinddeling	af	byen,	hvor	der	kan	arbejdes	med	forskellige	
temperatursæt	fra	zone	til	zone.		

At	vi	taler	om	zoneinddeling	og	ikke	afstemning	med	de	enkelte	forbrugeres	krav	er	
begrundet	i,	at	vores	økonomiske	analyser	viser,	at	anlægsinvesteringerne	bliver	alt	
for	store,	hvis	vi	skal	arbejde	på	husstandsniveau.	Altså	at	den	løsning	bliver	for	dyr	
for	den	enkelte.	

Den	løsning,	som	vi	ønsker,	er	imidlertid	i	strid	med	driftsaftalen.	Løsningen	kræver	
nemlig,	at	vi	kan	anvende	varmepumpe	teknologien	i	vores	netværk.	Og	det	må	vi	
kun	i	et	utilstrækkeligt	omfang	iflg.	driftsaftalen.	

Derfor	er	driftsaftalen	et	andet	dilemma	i	samarbejdet	mellem	Energi	Viborg	og	
Viborg	Fjernvarme	

Et	tredje	forhold	er	de	forudsætninger,	der	lægges	til	grund	for	beregningerne	til	
vurdering	af	løsningsforslag	vedr.	den	kommende	varmeproduktion.	Beslutningen,	
om	hvilken	løsning,	der	skal	vælges	for	den	fremtidige	varmeforsyning,	vil	i	vidt	
omfang	blive	baseret	på	fortolkninger	og	forventninger	til	den	fremtidige	pris	på	el,	
gas,	drift	og	vedligeholdelse	af	anlæggene,	lønandel	osv.	Men	selvfølgelig	også	på	en	
vurdering	af	afgiftsstrukturen.		

Her	kan	man	vælge	at	lægge	forskellige	prognoser	til	grund,	eller	man	kan	tage	de	
faktisk	gældende	forhold	inklusive	mulighederne	for	at	købe	på	option,	dvs.	levering	
til	en	aftalt	pris	mange	år	frem	i	tiden.		
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Man	kan	også	blande	de	forskellige	fremskrivninger	alt	efter	hvilke	
omkostningstyper,	der	er	tale	om,	og	for	afgifternes	vedkommende	er	der	kun	kik	i	
kaffegrums	og	gammeldags	spåkone	forudsigelser	at	lægge	til	grund.	

Vi	lægger	stor	vægt	på	de	faktiske	tal.	På	vore	rådgiveres	erfaringstal	fra	tilsvarende	
og	sammenlignelige	projekter.	Vi	lægger	vægt	på	optionspriserne	og	mht.	til	
afgifterne	tager	vi	udgangspunkt	i	de	i	dag	gældende	afgifter.		

Vedrørende	den	fremtidige	udvikling	i	afgifterne	kan	vi	ikke	komme	det	nærmere	
end,	at	vi	forventer,	at	elafgifterne	forbliver,	hvor	de	er	med	en	vis	sandsynlighed	for	
fremtidig	reduktion,	og	tror	vi	på,	at	der	vil	blive	indført	nye	afgifter	på	biomasse.	
Det	tror	vi,	fordi	CO2	belastningen	fra	biomasse	får	stadig	større	opmærksomhed,	
og	forsyningssikkerheden	allerede	nu	er	afhængig	af	import.	

Diskussioner	om	sådanne	forudsætninger	har	haft	en	betydelig	indflydelse	på	
drøftelserne	undervejs.	

En	fjerde	faktor	i	samspillet	er	selvfølgelig	den	diskussion,	som	vi	har	rejst	om	
ejerstrukturen.	I	Viborg	Fjernvarme	tager	vi	den	forholdsvist	tilbagelænet.	Det	
værste,	der	kan	ske,	er,	at	status	quo	bevares.	Det	vil	ikke	være	godt	for	Viborg,	og	
det	vil	gøre	det	vanskeligere	at	sikre	den	bedst	mulige	fjernvarmeforsyning.	Men	er	
den	politiske	vilje	til	at	tænke	ud	af	boksen	ikke	til	stede,	kan	vi	i	sidste	ende	ikke	
gøre	noget	ved	det,	før	driftsaftalen	er	opsagt	og	udløbet.	

Men	jeg	har	selv	siddet	som	leder	i	virksomheder,	der	blev	delt	ved	frasalg,	blev	
fusioneret,	blev	solgt	fuldstændigt	eller	er	blevet	udsat	for	forsøg	på	fjendtlig	
overtagelse.	Nogle	gange	var	jeg	initiativtager	eller	blot	involveret	i	processen,	
andre	gange	måtte	jeg	leve	med	ejernes	egenhændige	dispositioner.	Og	jeg	ved,	at	
det	påvirker	en	i	dagligdagen.	Det	skaber	en	ubehagelig	usikkerhed.	Og	derfor	er	
den	diskussion	en	faktor,	der	skal	med	i	vurderingen	af	samspillet	mellem	os.	

Den	femte	og	sidste	faktor	jeg	vil	rette	opmærksomheden	på	er	usikkerheden	
omkring	kraftvarmeværkets	fremtid.	Jeg	har	sagt	det	i	tidligere	beretninger,	vi	har	
understreget	det	i	den	analyse	af	forsyningssituationen,	som	vi	offentliggjorde	sidste	
forår,	og	det	vil	fremgå	af	de	analyser,	som	vi	er	på	vej	til	at	offentliggøre.	Vi	kan	ikke	
se	andet,	end	at	produktionen	fra	kraftvarmeværket	skal	udfases	fuldstændig	i	takt	
med	indkøringen	af	overskudsvarme	som	ny	forsyningskilde.		

Om	der	så	er	økonomi	i,	at	værket	står	i	beredskab	til	elforsyningen.	Det	kan	jeg	ikke	
vide.		Men	i	den	situation	kan	det	vel	ikke	være	for	fjernvarmeforbrugernes	penge	at	
beredskabet	skal	opretholdes.	
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Jeg	har	lagt	vægt	på	at	gøre	rede	for,	hvad	der	er	nogle	kerneelementer	i	de	
uenigheder,	som	nogen	kalder	det,	der	er	mellem	Energi	Viborg	og	Viborg	
Fjernvarme,	fordi	det	er	åbenbart,	at	mange	udtaler	sig	uden	at	have	mere	end	et	
overfladisk	kendskab	til	de	faktiske	forhold.		

Her	er	tale	om	dybt	saglige	diskussioner	om,	hvilken	løsning	der	i	den	sidste	ende	vil	
være	den	rigtige	at	foreslå	politikerne.	Det	er	ikke	lette	diskussioner.	Som	jeg	lige	
har	gjort	rede	for,	er	der	mange	og	meget	komplicerede	elementer	på	bordet,	de	
griber	dybt	ind	i	forbrugernes	økonomi	de	næste	25	–	30	år,	der	er	betydelige	
politiske	interesser	involveret,	og	mange	arbejdspladser	og	dermed	medarbejdere	
vil	blive	påvirket	direkte	eller	indirekte.	

Jeg	bliver	derfor	vred,	når	så	væsentlige	problemer	bliver	forfladigede	med	
henkastede	bemærkninger	om,	at	hanelefanterne	slås.	Den	slags	dybt	usaglige	
bemærkninger	er	ødelæggende	for	enhver	fornuftig	sagsbehandling.	Og	for	mit	eget	
vedkommende	kan	jeg	sige,	at	den	er	åbenbart	grundløs.	Iflg.	vedtægterne	i	Viborg	
Fjernvarme	er	mine	muligheder	for	genvalg	udtømte.	Jeg	fratræder	næste	år.	Og	i	
øvrigt	konstituerer	bestyrelsen	sig	selv.	Den	kan	til	enhver	tid	skifte	formanden	ud	
ved	at	indkalde	til	et	møde	om	det,	hvis	den	er	utilfreds	med	den	linje,	der	bliver	
lagt.		

Og	for	god	ordens	skyld	skal	jeg	tilføje,	at	jeg	heller	ikke	på	noget	tidspunkt	har	haft	
indtryk	af,	at	Energi	Viborgs	formand	optræder	som	hanelefant.	

Inden	jeg	slutter	denne	del	af	beretningen,	skal	det	også	bemærkes,	at	de	to	
virksomheder	under	hele	forløbet	har	haft	tunge	og	trælse	retssager	kørende.	Det	
har	ikke	haft	indflydelse	på	den	løbende	dialog.	Der	har	vi	hele	tiden	været	fælles	
om	den	holdning,	at	gennemførelsen	af	disse	sager	måtte	følge	sit	eget	spor,	de	
skulle	holdes	uden	for	den	løbende	forretning,	og	den	aftale	har	været	overholdt	fra	
begge	sider.	

Om	et	øjeblik	vil	jeg	overlade	til	Morten	Abildgaard	at	præsentere	den	aktuelle	
status	i	Viborg	Fjernvarmes	analyser	af	mulighederne	i	en	løsning	baseret	på	
udnyttelse	af	overskudsvarme	med	de	eksisterende	naturgaskedler	som	spidslast	og	
reservekapacitet;	men	forinden	vil	jeg	ridse	baggrunden	for	vores	selvstændige	
analysearbejde	op.	

Vi	fremlagde	sidste	år	vores	Niras	modelberegninger	vedr.	overskudsvarme	kontra	
biomasse	som	varmekilde.	Vi	bad	konsulentvirksomheden	Niras	lave	beregningerne	
på	grundlag	af	deres	egne	datareferencer,	fordi	vi	ikke	kunne	få	de	oplysninger,	vi	fik	
i	koordinationsudvalget,	til	at	stemme	med	hverken	vore	egne	medarbejderes	
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analyser	eller	med	de	data,	vi	i	øvrigt	havde	adgang	til.	Vi	fik	stor	kritik	for	dette	
arbejde,	men	vi	kan	i	dag	konstatere,	at	Niras	beregninger	og	forudsætninger	holder	
stik.	Det	har	bestyrket	os	i	rigtigheden	af	at	have	adgang	til	uafhængige	
selvstændige	rådgivere,	der	gennem	uafhængige	konsekvensberegninger	kan	hjælpe	
os	med	at	skabe	den	dokumentation,	der	er	nødvendig	for	at	få	et	pålideligt	
beslutningsgrundlag.		

På	tilsvarende	måde	som	sidste	år	har	vi	i	år	bedt	Niras	om	at	konsekvensvurdere	
vores	tanker	om	et	lavtemperaturnetværk,	herunder	vore	tanker	om	decentral	
Boost	til	dækning	af	særlige	leveringsbehov,	konsekvenserne	mht.	investeringer	i	
transmissionsnettet	og	fordelingsledningerne,	for	de	samfundsøkonomiske	
konsekvenser	for		CO2	belastningen	og	for	følsomheden	for	om	de	varmepumper,	
der	skal	overføre	overskudsvarmen	til	Fjernvarmenettet	placeres	ved	Apple	eller	
centralt	eller	decentralt	i	byen.	Vi	har	stillet	vores	viden	om	transmissionsnettet,	og	
varmeforbruget	til	rådighed,	således	at	der	denne	gang	er	tale	om	helt	konkrete	
beregninger	på	forsyningen	i	Viborg.	

Jeg	vil	nu	med	dirigentens	tilladelse	give	ordet	til	Morten	Abildgaard	for	
gennemgangen	af	analysen.	

For	mig	er	det	overraskende,	at	55/30	gr.	scenariet	er	så	stærkt	i	forhold	til	de	øvrige	
scenarier.	Men	det	er	lige	så	overraskende,	at	den	bedste	økonomi	opnås	ved	en	tre	
til	fire	trins	opvarmning	til	den	rette	brugstemperatur.	Som	jeg	forstår	det,	ligger	
forklaringen	i	en	optimering	af	varmepumpeinvesteringerne	og	ledningstabet.		

Og	når	effekten	af	CO2	belastningen	regnes	ind,	er	overskudsvarmeløsningen	klart	
den	mest	attraktive	løsning.	Hertil	kommer,	at	det,	efter	min	mening		ud	over	den	
samfundsøkonomiske	værdi	i	CO2	regnskabet,	skal	tillægges	værdi,	at	anvendelse	af	
overskudsvarme	styrker	Viborg	Kommunes	grønne	profil.		

Hertil	kommer	så	usikkerheden	ved	den	eventuelle	fremtidige	afgiftsbelastning	på	
biomasse	som	kildemateriale	såvel	som	ved	en	evt.	ændring	af	
overskudsvarmeafgiften.	

Vi	vil	præsentere	analysen	på	det	førstkommende	møde	i	koordinationsudvalget,	så	
resultaterne	kan	komme	med	i	det	videre	arbejde	der.	Koordinationsudvalget	blev	jo	
nedsat	med	reference	til	Energi	Viborgs	projektledelse	som	det	forum,	hvori	
fjernvarmedistributørerne	og	Energi	Viborg	drøfter	løsningsforslagene	vedr.	den	
fremtidige	fjernvarmeproduktion.	
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Derefter	vil	analysen	også	blive	lagt	ud	på	vor	hjemmeside,	så	der	vil	blive	rig	
mulighed	for	at	gå	dybere	i	den.	

Med	forbehold	for	den	kommende	gennemgang	af	beregningsgrundlag	og	
forudsætninger	synes	jeg,	at	resultaterne	er	meget	spændende.	Viborg	har	
muligheden	for	at	træde	helt	frem	i	første	række	med	udvikling	af	fremtidens	
fjernvarmeløsning.	Det	kan	bringe	byen	frem	i	en	internationale	klasse	ved	at	vise	
vejen	for,	hvordan	man	ved	at	tænke	hele	forsyningskæden	igennem	kan	skabe	en	
CO2	neutral	og	prisbillig	varmeforsyning	fremfor	ved	et	snævert	produktionsfokus	
blot	at	erstatte	traditionelle	indfyringsanlæg	med	nye.	

Vi	ser	frem	til	det	fortsatte	samarbejde	om	at	skabe	en	sådan	løsning.	

Og	det	bringer	mig	frem	til	den	sidste	store	sag	i	min	beretning.	Ejerstrukturen.		

Ingen	kan	være	i	tvivl	om,	at	vi	i	bestyrelsen	meget	gerne	ser	en	sammenlægning	af	
hele	fjernvarmeforsyningen	i	Viborg	fra	varmekilde	til	forbruger	i	én	forbrugerstyret	
organisation,	drevet	efter	de	velkendte	danske	andelsprincipper	med	forståelige	mål	
og	en	klar	dagsorden:	skab	den	pålideligste,	forbrugsoptimerede,	fleksible	og	
billigste	fjernvarmeforsyning.	

Det	er	et	mål,	der	er	værd	at	arbejde	for.	Men	det	er	også	et	mål,	der	bliver	
vanskeligt	og	tidskrævende	at	realisere.	Selv	hvis	den	nødvendige	politiske	vilje	er	til	
stede,	ligger	der	en	stor	udfordring	i	løsning	af	de	juridiske,	økonomiske	og	
selskabsretlige	problemer.	Løsning	af	denne	opgave	vil	blive	så	ressourcekrævende,	
at	den	nødvendigvis	må	udskydes	til	efter,	der	er	kommet	hold	på	den	fremtidige	
forsyningsstruktur.		

Vi	tog	initiativ	til	et	formandsmøde	mellem	Viborg	distributørerne	med	henblik	på	at	
undersøge,	hvor	langt	de	fælles	interesser	mellem	distributører	var	bæredygtige.	På	
mødet	tog	vores	forhenværende	borgmester	Johs.	Steensgaard	den	tanke	om	
gensidig	bestyrelsesrepræsentation,	der	tidligere	har	været	fremme,	op.	

Dette	initiativ	er	meget	velkomment.	Der	er	ingen	tvivl	om,	at	den	åbenhed,	indsigt	
og	meningsudveksling,	der	vil	opstå	gennem	bestyrelsesarbejdet	vil	kunne	blive	en	
katalysator	for	udvikling	af	et	positivt	samarbejde.	

Det	er	i	den	ånd	dagsordenens	forslag	om	ændring	af	vedtægternes	bestemmelser	
vedr.	bestyrelsens	sammensætning	skal	ses.	

Det	vender	jeg	tilbage	til	når	vedtægtsforslagene	fremlægges.	
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Som	det	fremgår	af	den	skriftlige	beretning	har	driften	igen	2016	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	
fortsat	et	særdeles	godt	og	sagligt	samarbejde	og	en	stor	velvilje	i	forhold	til	den	
ekstraordinære	indsats,	som	den	igangværende	udvikling	i	varmeforsyningen	giver	
anledning	til.	Den	brede	deltagelse	i	de	foreliggende	opgaver	er	vigtig	for	Viborg	
Fjernvarme.		Tak	for	samarbejdet.		

Bestyrelsesmedlem	Rene	Nielsen	har	valgt	at	fratræde	bestyrelsen	i	år.	Tak	for	
samarbejdet	og	for	det	engagement,	du	har	haft	i	bestyrelsens	arbejde.	Jeg	vil	savne	
dine	lune	ofte	lettere	sarkastiske	sidebemærkninger.	Du	har	hele	vejen	igennem	
været	god	til	med	en	humoristisk	spids	bemærkning	at	sætte	fokus	på	særlige	
vinkler	i	de	sager,	vi	har	siddet	med.	Vi	ønsker	dig	alt	godt	fremover.	

Og	herefter	overgiver	jeg	beretningen	til	generalforsamlingens	videre	behandling	
under	dirigentens	ledelse.	

	


