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GENERALFORSAMLING I VIBORG FJERNVARME 2018 

Den 24. april 2018, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i Tinghallen i Viborg. 

Der var mødt 273 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 644 stemmer. Endvidere deltog selskabets bestyrelse, 

direktion og revisor. 

 

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: 

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. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN. 

Bestyrelsen stiller forslag til bemyndigelse; se Bilag 1 

7. INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER/VARMEAFTAGERE. 

Foreningsmedlem Peter Schaarup stiller forslag til beslutning på den ordinære generalforsamling; se Bilag 2 

8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.  

På valg er: 

Medlemsvalgt (ejere): Per B. Jørgensen, modtager ikke genvalg.  

Medlemsvalgt (private udlejere): Mikael Møller, modtager ikke genvalg.  

Varmeaftagervalgt: Leif Duus, modtager genvalg.  

Varmeaftagervalgt: Helle Henningsen, modtager ikke genvalg.  

9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN.  

På valg er: 

Medlemsvalgt (ejere): Leo Nørgaard, modtager ikke genvalg.  

Medlemsvalgt (private udlejere): René Nielsen, 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 blev af bestyrelsen foreslået, 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 24. marts 2018 og 

dermed beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.  

AD 2. BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSÅR. 

Bestyrelsesformand Per. B. Jørgensen aflagde beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret 1. januar -31. 

december 2017. 

 

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

 

Per B. Jørgensen gav i forbindelse med beretningen ordet til direktør Morten Abildgaard, som gav en kort præsentation af 

den seneste rapport fra NIRAS vedrørende fremtidens fjernvarmeforsyning i Viborg. 

 

Morten Abildgaard beskrev følgende scenarier: 

• Referencen med kraftvarme naturgas og et temperatursæt som nuværende, 

• Scenarie 0 med varmeproduktionsanlæg ved Apple og et temperatursæt som nuværende, 

• Scenarie 1.A med varmeproduktionsanlæg ved Apple og et fremskrevet/lavere temperatursæt (60/30), 

• Scenarie 2.D med varmeproduktionsanlæg dels ved Apple og dels ved spidslastcentralerne i Viborg samt et 

balanceret temperatursæt (60/35-55/30), 

• Scenarie 3.A som 1.A, men med et luft/vand varmeproduktionsanlæg i Viborg i stedet for varmeproduktionsanlæg 

ved Apple (60/0), 

• Scenarie 3.D som 2.D, men med et luft/vand varmeproduktionsanlæg i Viborg i stedet for varmeproduktionsanlæg 

ved Apple (60/35-55/30), 

• Scenarie 4.D som 2.D, men kun ½ varmeproduktionsanlæg ved Apple samt ½ luft/vand varmeproduktionsanlæg i 

Viborg, 

• Scenarie 5.D som 2.D, men med solvarmeanlæg og damvarmelager i stedet for varmeproduktionsanlæg ved 

Apple. 

 

Morten Abildgaard beskrev scenarierne med udgangspunkt i deres betydning for hele værdikæden i varmeforsyningen og 

beskrev, at formålet var at analysere hvilken løsning, der gav den bedste forbrugerøkononomi.  

  

Morten Abildgaard beskrev, at nogle af scenarierne (2D og 3D) kræver tilpasninger på distributionssiden for derved at kunne 

anudnytte et lavere temperaturkrav. Dette vil betyde udskiftning af en stor del af byens fjernvarmevekslere, hvilket vil påvirke 

mange, men til gengæld give en optimeret og samlet set prisbillig løsning.  
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Som et andet forslag, der kan sikre incitamentet mellem investering, indsats og udbytte, omtalte Morten Abildgaard den 

organisatoriske sammenlægning af produktion og distribution.  

 

Morten Abildgaard beskrev herefter de forskellige scenariers udvikling i varmeproduktionsprisen under forudsætning af 

samme opstartstidspunkt, ligesom han redegjorde for den samlede anlægsinvestering igennem hele værdikæden og CO
2
-

udledningen over 25 år ud fra samfundsøkonomiske beregninger.  

 

Konklusionen herpå blev, at Apple-varmen umiddelbart stadig er den billigste varme fordelt over 25 år under forudsætning af 

at overskudsvarmen er tilgængelig i 2020, men at det samtidig er en betragtelig større samlet anlægsinvestering ifm. Apple 

end at investere i udnyttelse af udeluft som varmekilde. Scenarie 3D baseret på en luft/vand varmepumpe og 

spidslastcentraler i Viborg er derfor et relevant alternativ. Morten Abildgaard forklarede herefter, at det derfor har stor 

betydning, hvornår Apple-varmen som kilde er til rådighed, og fremlagde beregninger på betydningen for produktionsprisen 

afhængigt af, om varmen kunne udnyttes fra 2022-2024. Han konstaterede, at hvis ikke Apple-varmen er til rådighed for 

byen senest i 22/23, vil eldrevne varmepumper baseret på udeluft, og som umiddelbart kan installeres, være det billigste 

scenarie.  

 

Den samlede anbefaling og konklusion fra NIRAS rapporten blev, i) at der bør anvendes varmepumper som teknologi, ii) at 

det er fordelagtigt at operere med lavtemperatur/balanceret fjernvarme i nettet, iii) at det er en fordel med en bynær 

placering af produktionen for at skabe bedst mulig forsyningssikkerhed, reducere ledningstabet og udnytte bynære 

overskudsvarmekilder, iv) at der bør arbejdes med en sammenlægning af distribution og produktion, og v) at der bør ske en 

nedlukning af kraftvarmeværke, når en ny varmeproduktion er i drift.  

 

Morten Abildgaard gav herefter ordet tilbage til Per B. Jørgensen, som fortsatte beretningen i overensstemmelse med den 

skriftlige beretning, som der henvises til i sin helhed.  

 

Beretningen blev overgivet til generalforsamlingens videre behandling under dirigentens ledelse.  

 

Dirigenten gav mulighed for at stille spørgsmål og bemærkninger til beretningen.   

 

Leo Lund, Arrildsvej 53: 

Leo Lund takkede indledningsvist for en god og fyldestgørende beretning fra formanden og bemærkede, at han havde 

forberedt sig hjemmefra, hvorfor der kunne være dele af hans kommentarer, som der allerede var svaret på.  

  

Leo Lund ønskede at komme på talerstolen for at spørge til, hvordan samarbejdet har været mellem Viborg Fjernvarme og 

Energi Viborg Kraftvarme, efter at der på seneste generalforsamling blev vedtaget gensidig bestyrelsesrepræsentation. Leo 

Lund udtrykte skepsis for samarbejdet, fordi der efter hans opfattelse er for store interessemodsætninger. Leo Lund anførte, 

at Energi Viborg Kraftvarmes plads i Viborg Fjernvarmes bestyrelse efter hans opfattelse ikke havde nogen gang på jord. 

Han spurgte herefter, om der kunne gives en forklaring på, hvorfor Energi Viborg Kraftvarme ikke har en sådan 

repræsentation i de andre fjernvarmeselskaber, selvom disse har repræsentanter i Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse.  

 

Derudover henviste han til, at Energi Viborg Kraftvarme havde ændret sine vedtægter, så det var sikret, at 

fjernvarmeselskaberne ikke fik nogen indflydelse, da der for alle beslutninger i bestyrelsen krævedes, at mere end halvdelen 

af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse skulle være repræsenteret. Dette betød efter Leo Lunds opfattelse, at Viborg 

Fjernvarme står uden indflydelse. Hertil ønskede Leo Lund svar på, om man i Viborg Fjernvarme har overvejet at indføre en 

lignende begrænsning. 
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Leo Lund udtrykte manglende tiltro til Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelses evne til at løse opgaven med fremtidig 

miljørigtig varme til en fornuftig pris og bemærkede, at han flere gange - uden held - havde forsøgt at opnå svar på sine 

spørgsmål, og at det eneste, han havde opnået, var en henvisning til byrådets konstitueringsaftale, hvori det fastslås, at der 

inden 2020 skal skabes en ny organisering af varmeforsyningen og distributionen i Viborg.  

 

Leo Lund udtrykte endvidere skepsis omkring Energi Viborg Kraftvarmes holdning til et samarbejde og bemærkede, at 

Energi Viborg Kraftvarmes ledelse ikke ville være interesseret i at save den gren over, som de selv sidder på. Herefter 

opfordrede Leo Lund Energi Viborg Kraftvarmes repræsentant i Viborg Fjernvarmes bestyrelse til at svare på, om Energi 

Viborg Kraftvarme ønskede at fortsætte en politik, hvor Energi Viborg Kraftvarme har eneret på produktion af fjernvarme, og 

om der var opbakning til en sammenlægning af Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme i et forbrugerejet selskab. 

 

Herefter spurgte Leo Lund, om bestyrelsen kunne svare på, om der hurtigst muligt skulle opnås et salg af kraftvarmeværket. 

Han opfordrede til, at der blev indhentet et tilbud på, hvad et sådant salg kunne indbringe. Han anførte, at prisen på 

anlægget ville blive lavere, jo længere tid beslutningen om et salg blev udskudt.  

 

Herefter spurgte Leo Lund bestyrelsen, om man ville kunne blive enige om kun at benytte én fælles rådgiver til at udarbejde 

planerne for den fremtidige varmeforsyning, og om man kan man blive enige om at nedsætte temperaturen i varmenettet, så 

varmetabet i ledningsnettet mindskes. Han sluttede af med at bemærke, at han mente, at borgmesteren og det samlede 

byråd skulle blande sig i debatten, hvis det viste sig vanskeligt at svare på spørgsmålet, og takkede derefter for ordet.   

 

Stig Jensen, Kildebakken 47: 

Stig Jensen udtrykte indledningsvist begejstring for, at der er konkrete planer til nedbringelse af CO
2
-forbruget igennem 

aftalerne med Regionen og Føtex, som endda er billigere end den eksisterende varmeforsyning. 

  

Herefter kritiserede Stig Jensen formandens bemærkning i relation til geotermisagen om, at Energitilsynet har en meget lang 

sagsbehandlingstid med, at ansvaret måtte hvile på Viborg Fjernvarme og Energi Viborg Kraftvarme, som var dem, der 

havde brugt pengene. Han bemærkede, at der burde være fokus på, hvad Energi Viborg Kraftvarme vil gøre, hvis Energi 

Viborg Kraftvarme ikke kan skaffe et beløb, som han anførte til 100 millioner, hvis man taber sagen mod Viborg Fjernvarme. 

Han spurgte herefter, om Energi Viborg Kraftvarme har spurgt i bestyrelsen, hvor de vil skaffe 100 millioner kr., hvis det 

bliver konstateret, at det er nødvendigt.  

 

Som afslutning spurgte Stig Jensen bestyrelsen, om der er konkrete planer fra bestyrelsens side, der skal imødekomme 

varmetabet i ledningsnettet. 

 

Dirigenten overlod herefter ordet til Per B. Jørgensen til besvarelse af spørgsmålene. Med henvisning til Leo Lunds 

spørgsmål henviste han overordnet til bestyrelsens beretning, som svarer på størstedelen. Med hensyn til 

bestyrelsessamarbejdet anførte Per B. Jørgensen, at der efter hans opfattelse faktisk er fundet en form, hvor det er lykkedes 

at få løsninger - f.eks. Føtex og Regionshospitalet. Han beskrev, at bestyrelsesrepræsentationen som sådan skabte et 

forum, hvor man kunne tage de nødvendige fælles drøftelser, og at dette har fungeret efter hensigten. Han anerkendte, at 

der er modstridende interesser, men at det er en fordel at sidde ved samme bord - og han konstaterede i denne forbindelse, 

at det i hvert fald heller ikke virkede at sidde hver for sig. 
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Om konstitueringsaftalen konstaterede Per B. Jørgensen, at bestyrelsen var enig i, at fjernvarmeforsyningen skal være ejet 

af forbrugerne i et eller andet omfang - i hvert fald med en majoritet - men uden at bestyrelsen i øvrigt har taget stilling til det 

konkrete indhold.  

 

Til spørgsmålet om Energi Viborg Kraftvarmes eneret til produktionen bemærkede han blot, at driftsaftalerne håndterer den 

situation. 

 

Som kommentar til spørgsmålet om et salg af kraftvarmeværket bemærkede Per B. Jørgensen, at alle er enige om, at 

kraftvarmeværket bliver overflødigt på et tidspunkt, men at det er hans opfattelse, at tidspunktet skal skydes måske en 5-7 

år til sikring af reservekapacitet.  

 

Til svar på spørgsmålet om kun én rådgiver bemærkede Per B. Jørgensen, at Viborg Fjernvarme bruger Niras til Energi 

Viborg Kraftvarmes store irritation, men at det er for at sikre Viborg Fjernvarme på bedste vis med uafhængig rådgivning i 

forhold til en fornuftig udvikling af løsningerne.  

 

Som svar til Stig Jensens kommentarer anførte Per Jørgensen, at han er enig i, at Viborg Fjernvarme skal kæmpe for CO
2
-

besparelser.  

 

Omkring spørgsmålet om, hvem der skal betale for geotermiprojektet, henviste Per Jørgsen til, at det spørgsmål er stillet via 

voldgiftssagen, og at en stillingtagen til den økonomiske håndtering af et eventuelt tab måtte blive håndteret derefter. Han 

bemærkede dog, at Energi Viborg Kraftvarme, hvis de taber, formentligt vil opnå dækning af tabet via den stillede 

kommunegaranti, og at såfremt Viborg Fjernvarme taber, kommer det til at gøre rigtig ondt, hvis tabet opgøres til mere end 

25 mio. kr. 

 

Allan Clifford Christensen, bestyrelsens repræsentant for Energi Viborg Kraftvarme, fik derefter ordet. Indledningsvist 

udtrykte han stor ros til formandens beretning og bemærkede over for Leo Lund, at denne netop svarer på mange af de 

stillede spørgsmål. Om kritikken henledte Allan Clifford Christensen først opmærksomheden på, at bestyrelsen - som er 

valgt af foreningens medlemmer - gør et kanon stort stykke arbejde. Han opfordrede Leo Lund og andre, som er kritiske 

over for bestyrelsen, til at melde sig ind i debatten og stille op til de nødvendige poster og det nødvendige arbejde. Han 

supplerede, at han bakker op om formandens svar, og tilføjede, at der ikke er valgt nogen model for en fremtidig 

organisering. Over for Stig Jensen kritiserede han, at det er rygtedannelse, som Stig Jensen var fremkommet med - da der 

ikke er nogen, der ved, om det kan koste 100 mio. Allan Clifford Christensen opfordrede alle til at bakke op om de valgte 

repræsentanter og vælge de repræsentanter ind, som folk har tillid til. Han opfordrede samtidig både Leo Lund og Stig 

Jensen til at komme forbi ham og få en kop kaffe, hvor de kunne drøfte kritikken nærmere.  

 

Han fremhævede afslutningsvist, at alle arbejder hen imod konstitueringsaftalen - og at der ikke kommer nogen ny 

varmeforsyningsaftale, uden at det er godkendt af Viborg Fjernvarme. Alle kan stole på, at bestyrelsen gør deres bedste, og 

at de passer på forbrugernes pengepung.  

 

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 ÅRSREGNSKAB FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE. 

Årsrapporten blev gennemgået af statsautoriseret revisor Henrik Lundsgaard, Ullits & Winther. 
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Den fuldstændige årsrapport er tilgængelig på Viborg Fjernvarmes kontor og hjemmeside.  

 

Henrik Lundsgaard forklarede, at der for året 2017 var afgivet en blank revisionspåtegning, dvs. uden forbehold. 

Årsrapporten er aflagt efter uændret regnskabspraksis i forhold til tidligere år og i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens og Energitilsynets bestemmelser. 

 

Omkring køb og salg af varme er der i 2017 konstateret et fald i salget af varme, som skyldes de højere udetemperaturer, 

men der er samtidig en større tilslutning til varmenettet. Ledningstabet er reduceret med 4 mio. kr. over de seneste to år og 

er nu nede på 20 %. 

 

Omkring resultatopgørelsen konstaterede Henrik Lundsgaard, at året ender i en overdækning på 5 mio. kr., hvilket skyldes, 

at der har været afholdt for ca. 2 mio. kr. færre distributionsomkostninger, samt for ca. 3 mio. kr. færre 

energispareomkostninger. De øvrige poster er som budgetteret. Overdækning udloddes i form af en lavere varmepris i 2018 

til foreningens varmeaftagere. 

 

Balancen viser en øget aktivmasse i alt, som skyldes en stigning i anlægsaktiver igennem investering i ledningsnettet. Det 

medfører en øget sum af anlægsaktiver og deraf følgende øget balancesum. 

 

Egenkapital er uændret. Da der er foretaget ikke ubetydelige investeringer, har det været nødvendigt at øge gælden, hvilket 

er sket uden komplikationer og i overensstemmelse med normal praksis.  

 

Omkring eventualforpligtelser henviste han til geotermisagen, hvor der tilbage i oktober 2015 kom en afgørelse fra 

Energitilsynet, der fastslog, at ca. 8,5 mio. kr. af omkostningerne fra projektet ikke kunne indregnes i fjernvarmeprisen. 

Afgørelsen blev indklaget til Energiklagenævnet af Energi Viborg Kraftvarme, og Energiklagenævnet hjemviste herefter 

sagen til fornyet afgørelse ved Energitilsynet. Denne afgørelse udestår, men forventes i løbet af 2018. Energi Viborg har 

anlagt voldgiftssag mod Viborg Fjernvarme vedrørende dækning af ikke-indregningsberettigede omkostninger, og 

voldgiftssagen er fortsat i forberedelsesfasen. 

 

I øvrigt blev det bemærket, at Erstatningsforeningen De Kritiske Fjernvarmeforbrugere har procestilvarslet Viborg 

Fjernvarme i forbindelse med anlagt erstatningssag mod den tidligere ledelse af Viborg Fjernvarme. 

 

Henrik Lundsgaard takkede for ordet.  

 

Dirigenten spurgte, om der var 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 DRIFTSÅR FREMLÆGGES. 

Budgettet for indeværende driftsår blev fremlagt ved direktør Morten Abildgaard. 

 

Han fremlagde først det samlede resultatbudget for 2018, hvor der budgetteres med en nettoomsætning på 136 mio. kr., 

som består af varmebidrag, fast bidrag og målerleje. Når der fratrækkes det forventede salg, nås et bruttoresultat på 52 mio. 

kr.  

 

DocuSign Envelope ID: EF430ECA-6421-43F5-ACF0-EDDABC131DBA



 

 
 

 

SAGSNR. 1033037 STG/STG DOK. NR. 51946010-7 SIDE 7 
 

 

Han redegjorde for distributionsomkostninger på 40 mio. kr., administrationsomkostninger på 5 mio. kr. samt 

energispareomkostninger på 5 mio. kr., som er højere på grund af den del af forpligtelsen, der er videreført fra året 2017. 

Derudover er der finansiering i forhold til gældsætning af anlægsinvestering. Og dermed opnås et nulresultat i 

overensstemmelse med varmeforsyningsloven.    

 

Omkring noterne til distributionsomkostninger fremhævede Morten Abildgaard særligt, at der blev budgetteret med et lavt 

ledningstab på 18,9 % og fremhævede, at foreningen fortsat fokuserer på at nedbringe ledningstabet. Der er en helt konkret 

langsigtet plan for at nå et ledningstab på 10 %.  

 

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

efterretning.  

AD 5. INVESTERINGSPLANEN FOR DET KOMMENDE ÅR FREMLÆGGES TIL ORIENTERING. 

Investeringsplanen for det kommende år blev fremlagt til orientering ved direktør Morten Abildgaard. 

 

Morten Abildgaard beskrev indledningsvist, at Viborg er i rivende udvikling, og at der bliver bygget betydelige mængder nye 

ejendomme, hvorfor der er et betydeligt budget på nyanlæg. Der er derfor afsat 3,4 mio. kr. til nye stikledninger. Som et 

konkret projekt fremhævede han Banebyen, hvor der er afsat 774.000 kr., ligesom der er en række andre anlægsprojekter til 

3 mio. kr., hvilket giver et samlet budget for nyinvesteringer på 7,2 mio. kr. Bruttoinvesteringen skal dog reduceres med 

byggemodnings- og tilslutningsbidrag, hvorefter der opnås en samlet investering i nyanlæg på 4,1 mio. kr. Det forventes, at 

aktiviteten i nyanlæg vil falde over de kommende år. Han bemærkede, at Tap Hede i østbyen dog ikke er indregnet.  

 

Han forklarede, at der over tid skal ske renovering af en stor procentdel af ledningsnettet, fordi en betydelig del af nettet blev 

udskiftet op gennem 80’erne. Det monitoreres hele tiden, hvor der er mest behov for renoveringer, og hvor og hvornår det er 

mest rentabelt at renovere ledningsnet, også i sammenhæng med andre projekter som f.eks. ny belægning ved byens 

grundejerforeninger. Der er afsat ca. 11 mio. kr. til renovering af ledningsnet. Det forventes, at renoveringsniveauet 

bibeholdes over de kommende år.  

 

Der er behov for, at der sker investeringer i nye pumper, pumpestationer og andre stationer for i alt 4,4 mio. kr. 

 

Der er afsat 9,6 mio. kr. til øvrige investeringer. Dette er blandt andet investering i fjernvarmevekslere, der dog modsvares af 

tilsvarende lejeindtægter samt en større udskiftning af fjernvarmemålere, som foretages løbende.  

 

Det fører til et samlet investeringsbudget på 31 mio. kr. 

 

Morten Abildgaard takkede for ordet. 

 

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

efterretning.  

AD 6. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN. 

Bestyrelsen stillede forslag til bemyndigelse, som også har været fremlagt i forbindelse med annonceringen af 

generalforsamlingen.  
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Forslaget blev oplæst af dirigenten:  

 

"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre de nødvendige forundersøgelser og forhandlinger med 

henblik på at fremlægge beslutningsforslag for generalforsamlingen vedrørende driftsmæssig sammenlægning med Energi 

Viborg Kraftvarme. 

Sammenlægningen forudsættes gennemført således, at der etableres en enstrenget sammenhængende 

fjernvarmeforsyning omfattende alle led fra varmekilde til forbruger i én driftsorganisation med ejer- og beslutningsmæssig 

forbrugermajoritet. 

Sammenlægningen kan blandt andet ske ved køb af driftsmæssige aktiviteter, rettigheder og forpligtelser, ved køb af 

selskabet Energi Viborg Kraftvarme A/S, ved overdragelse af driftsmæssige aktiviteter og rettigheder til et nystiftet selskab, 

eller ved selskabsomdannelse, alt under forudsætning af, at ovennævnte forbrugermajoritet sikres opretholdt. 

Bemyndigelsen omfatter anvendelse af op til 2 mio. kr. til økonomisk og juridisk rådgivning."  

 

Herefter blev ordet givet videre til formanden, Per B. Jørgensen, som ønskede at motivere forslaget. Per B. Jørensen 

forklarede, at bestyrelsen - belært af erfaring - ønskede generalforsamlingens tilladelse til at foretage en så stor investering. 

Han forklarede, at bestyrelsen ønskede bemyndigelse til at finde den beslutning og løsning, som er bedst, og som er egnet 

til at lægge frem for generalforsamlingen til endelig beslutning. Han fremhævede, at det var vigtigt for bestyrelsen, at 

bemyndigelsen var relativt bredt formuleret, således at bestyrelsen ville få den fornødne frihed til at finde den bedste 

løsning, og at man endnu ikke havde afklaret, hvilken organisationsform der ville være den bedste. Han fremhævede 

herefter, at det eneste ultimative krav er, at der skal være forbrugermajoritet i ejerskabet.  

 

Med henvisningen til størrelsen på beløbet, som er op til 2 mio. kr., til økonomisk og juridisk rådgivning, fremhævede han, at 

dette er et estimeret beløb, der giver mulighed for at få sat gang i forhandlingerne, men som også indeholder en 

begrænsning, så generalforsamlingen har mulighed for at følge op senere.   

 

Han indstillede på denne baggrund, at generalforsamlingen stemte for bestyrelsens forslag.  

 

Dirigenten spurgte salen, om der var ønsker til at komme på talerstolen.  

 

Peter Schaarup, Sct. Laurentiivej 51: 

Peter Schaarup forklarede, at bestyrelsen efter hans opfattelse har anmodet om en blankocheck på maksimum 2 mio. kr. til 

de nødvendige forundersøgelser vedrørende en enstrenget sammenlægning. Han anførte, at bestyrelsens forslag om en 

sammenføring i hovedtræk er i overensstemmelse med den beslutning, der fremgik af generalforsamlingen sidste år. Det 

nye forslag tilføjer et beredskab på 2 mio. kr. til juridisk, økonomisk og teknisk rådgivning svarende til ca. 712 advokattimer. 

Han fremhævede, at forslaget efter hans opfattelse var usædvanligt, da det er direktionens og bestyrelsens almindelige 

ansvar at gennemføre de beslutninger, som generalforsamlingen vedtager, og at anvende de midler, der er nødvendige som 

følge heraf. Han anførte derfor, at det ville være naturligt, hvis beløbene i stedet var indlagt i budgetterne. Han bemærkede, 

at nogle sikkert vil hævde, at der er tale om rettidig omhu, mens andre vil mene, at der er tale om en form for 

ansvarsfraskrivelse fra bestyrelsen. Han mener ikke, at det er rimeligt at bede generalforsamlingen tage stilling til et 

rådgiverhonorar på 2 mio. kr., når bestyrelsen ikke selv har et forslag til, hvad de 2 mio. kr. skal bruges til. På denne 

baggrund efterspurgte Peter Schaarup uddybning af, hvad honoraret skulle benyttes til.  

 

Der var ikke øvrige bemærkninger til bestyrelsens forslag.  
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Som svar på Peter Schaarups spørgsmål anførte Per B. Jørgensen, at det er korrekt, at der har været drøftet flere 

løsningsforslag, men at det er første gang, at der er konkret ønske og klar melding fra kommunen om at lave konkrete 

planer. Han forklarede, at det er en nødvendig ramme, at der sættes beløb på er, men at der ikke er overblik over, hvad det 

indebærer af timer. Han fremhævede også, at der heri ligger, at det er et rammebeløb, hvor det ikke nødvendigvis er hele 

beløbet, der skal bruges. 

 

Da der ikke var yderligere kommentarer, skulle der herefter ske afstemning ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til antal 

mødte i henhold til vedtægternes punkt 6.7. 

 

Dirigenten forklarede, at der var mulighed for at holde skriftlig afstemning om spørgsmålet, men at det også var muligt at 

afholde en afstemning ved håndsoprækning, hvis dirigenten havde mulighed for at overskue salen og betrygge, at der var et 

flertal. Da nogle deltagere i generalforsamlingen har flere stemmer, anmodede dirigenten først de deltagere, der ønskede at 

stemme imod forlaget, om at række en hånd op. Der var to hænder, hvorefter dirigenten bad de to pågældende om at række 

hånden op, hvis de havde mere end én stemme. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at forslaget blev 

vedtaget med 642 stemmer for og 2 stemmer imod.  

AD 7. INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER/VARMEAFTAGERE. 

Foreningsmedlem Peter Schaarup stillede forslag til beslutning på den ordinære generalforsamling. Disse er udsendt til 

foreningens medlemmer igennem indkaldelsen. 

 

Dirigenten bemærkede, at der var lavet en række præciseringer, som dirigenten havde set på forhånd. Det samlede forslag 

er efter dirigentens opfattelse præciseret inden for de oprindelige rammer og blev derfor tilladt stillet.  

 

Dirigenten læste det reviderede forslag op:  

"Viborg Fjernvarme skal spørge Viborg Kommune, om konstitueringsaftalens sætning ”at der skal etableres en ny 

organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg” skal forstås således, at oprettelse af et nyt selskab ikke forekommer 

nødvendigt for at nå frem til formålet beskrevet i konstitueringsaftalen. 

 

Viborg Fjernvarme skal undersøge hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvordan det sikres, at en overdragelse af 

transmissionsledninger, spidslastcentraler og/eller andre aktiver fra Energi Viborg Kraftvarme A/S til Viborg Fjernvarme fører 

til mindst mulig modregning i det kommunale bloktilskud for Viborg Kommune. 

 

Viborg Fjernvarme retter henvendelse til Viborg Kommune om konstruktionen, hvor en vedtægtstilføjelse i Viborg 

Fjernvarme giver forsyningsret til alle nuværende og potentielle engros varmekunder gennem en indkøbsforening, Viborg Ny 

Fjernvarme udarbejder en åben gensidig aftalt kalkulationsmodel, som danner grundlag for fremtidig pris og levering. Viborg 

Kommune meddeler om denne konstruktion er inden for rammerne af konstitueringsaftalen." 

 

Peter Schaarup motiverede herefter forslaget. Han læste indledningsvist konstitueringsaftalen op, der lyder som følger: 

"I tilknytning til Energiforsyningsplanen er partierne enige om, at der skal etableres en ny organisering af varmeforsyning og 

distribution i Viborg, hvor Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme indgår i en ny organisering - gerne sammen 

med Overlund Fjernvarme og de to almene boligselskaber.  

Det skal ske på en måde, så forbrugerne sikres afgørende indflydelse og sådan, at andre byer i kommunen - og andre 

kommuner - kan tilkobles, så overskudsvarmen kan udnyttes fra Apple og andre virksomheder.  
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En afklaring af denne nye organisering skal ske inden 1. januar 2020. I den forbindelse vurderes denne nye organiserings 

indflydelse på fremtidens Energi Viborg A/S."  

 

Peter Schaarups motivation er i øvrigt vedhæftet dette referat. 

 

Herefter gav dirigenten ordet til Per B. Jørgensen, der ønskede at kommentere forslaget. Han indledte med at udtrykke 

taknemmelighed for interessen for foreningens arbejde. Herefter rådede han forsamlingen til at stemme nej til forslaget, da 

det efter hans opfattelse ikke bidrager noget til bestyrelsens arbejde ud over ideer og tanker, som alligevel skal undersøges 

ved det arbejde, som netop er blevet stemt igennem. Det er derudover ikke Viborg Fjernvarmes opgave at undersøge, hvad 

der sker med bloktilskuddet, da det kommunens omkostninger - og Per B. Jørgensen udtrykte en forventning om, at det 

skulle kommunen sikkert nok tage højde for. Han bemærkede herefter, at man skal passe på ikke at træffe beslutninger, 

som krydser med de drøftelser, som skal føres. Der er tale om detailspørgsmål, som efter Per B Jørgensen opfattelse er 

omfattet af den tidligere beslutning. Derfor foreslog han, at man ikke vedtager noget, der går ind og vanskeliggør 

bestyrelsens arbejde.  

 

Peter Schaarup ønskede herefter at give en kort kommentar til Per B Jørgensens bemærkning. Peter Schaarup ønskede at 

præcisere, at hans pointe var, at man skal spørge dem, der kan give svarene, i stedet for at bruge dyre konsulentkroner.  

 

Svend Erik Andersen: 

Svend Erik Andersen ønskede at bemærke, at Peter Schaarups indlæg komplicerer den kommende proces, da der er tale 

om rene detaljer. Han henviste derfor til, at man lod eksperterne tage stilling til den slags ting.  

 

Da der ikke var yderligere kommentarer, skulle der herefter ske afstemning ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til antal 

mødte i henhold til vedtægternes punkt 6.7. 

 

Dirigenten forklarede igen, at der var mulighed for at holde skriftlig afstemning om spørgsmålet, men at det også var muligt 

at afholde en afstemning ved håndsoprækning, hvis dirigenten havde mulighed for at overskue salen og betrygge, at der var 

et flertal. Dirigenten anmodede først de deltagere, der ønskede at stemme for forslaget om at række en hånd op. Der var 

alene én stemme for forslaget, som dermed blev afvist med 643 stemmer imod og 1 stemme for.  

 

Dirigenten konstaterede, at punktet dermed var afsluttet. 

AD 8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.  

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

Medlemsvalgt (private udlejere): Mikael Møller, modtog ikke genvalg.  

Varmeaftagervalgt:  Leif Duus, modtog genvalg.  

Varmeaftagervalgt:  Helle Henningsen, modtog ikke genvalg.  

 

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen forslag til et nyt bestyrelsesmedlem valgt af ejerne.  

 

Sussie Lübecker, direktør i Koldbæk Vikar & Rekruttering, anbefalede Tina Weilert og beskrev hende som en professionel 

og dygtig sparringspartner. Hun beskrev hende som konstruktiv og gav hende sine bedste anbefalinger.  
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Per B. Jørgensen anbefalede Brian Dysted med den begrundelse, at Brian er uddannet økonom, cand. merc. i revision og 

har erfaring fra blandt andet Tvilum, hvor han sad som koncernøkonomidirektør. Per B. Jørgensen fremhævede, at Brian 

Dysted har erfaring med komplicerede ledelses- og organisatoriske udfordringer.  

 

Tina Weilert præsenterede herefter kort sig selv. Hun forklarede, at hun er 49 år og har boet i Viborg, siden hun var 18, og 

bor i byen med sin mand og deres 5 drenge. Hun forklarede, at hun vil arbejde for fremtidssikrede løsninger uden 

bureaukrati og bruge sin erfaring fra sit daglige arbejde som partner i InSource A/S, hvor hun har erfaring med mange 

forskellige interessenter.  

 

Brian Dysted præsenterede herefter kort sig selv. Han forklarede, at han er 39 år, gift og har tre børn, og at han flyttede til 

byen for 12 år siden. Han beskrev, at hans motivation for at tage imod indstillingen først og fremmest var det lokale 

engagement. Han beskrev sig selv som forbrugernes repræsentant, da han er selv aftager. Han forklarede, at han ønsker at 

støtte og fortsætte ledelsens og bestyrelsens strategi om åbenhed og ærlighed. Han forklarede, at han har stor respekt for 

den tekniske del, som Morten Abildgaard fremlægger, og udtalte, at han vil kunne give et økonomisk supplement, som kan 

være godt supplement til den siddende ledelse.  

 

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen forslag til et nyt bestyrelsesmedlem valgt af de private udlejere. 

  

Mikael Møller, der var afgående bestyrelsesmedlem, takkede bestyrelsen for samarbejdet og indstillede Benjamin Galacho 

til posten som bestyrelsesmedlem for de private udlejere. Han fremhævede Benjamin som en kompetent person, et 

kvalificeret indspark og en seriøs samarbejdspartner.  

 

Benjamin Galacho præsenterede herefter kort sig selv. Han forklarede, at han er født og opvokset i Viborg. Han forklarede, 

at han til dagligt er partner i Bach Gruppen A/S, hvor han arbejder med anlæg og derigennem har en del kommunikation 

med forsyningsselskaber. Derudover forklarede han, at han har en del erfaring med bestyrelsesarbejde. Han beskrev også, 

at han har økonomisk baggrund og en HD-uddannelse.  

 

Dirigenten spurgte herefter, om der var nogen forslag til de to nye bestyrelsesmedlemmer valgt af varmeaftagere (lejere).  

 

Grethe Hassing fra Boligselskabet Viborg foreslog Frank Riis. Frank Riis præsenterede herefter kort sig selv. Han 

forklarede, at han er medlem af boligselskabet Viborg. Han fortalte, at han er VVS-uddannet og har været 40 år i branchen, 

hvorved han har opbygget et stort praktisk kendskab.  

 

Karl Johan Heiberg, der også ønskede at stille op, introducerede sig selv. Han forklarede, at han er født i 1942 i Viborg og 

som baggrund har arbejdet 49 år i varmebranchen med oliefyr. Han beskrev, at han har erfaring med fjernvarmebestyrelser 

og har særligt kendskab til fjernvarme. Som afslutning bemærkede han, at han ønsker et forbrugerejet fjernvarmeværk.  

 

Leif Duus modtager genvalg. Han præsenterede også kort sig selv og forklarede, at han blev valgt for to år siden. Han 

beskrev, at det havde været spændende at deltage i bestyrelsesarbejdet, og at han igennem sin erfaring fra de seneste to år 

vil kunne bidrage med kontinuitet til bestyrelsen. Afsluttende bemærkede han, at hans baggrund er fra bankverdenen, 

hvorigennem han har kunnet hente en stor organisatorisk forståelse.  

 

Leo Nørgaard, der indtrådte i stedet for Ole Jespersen, ønskede derudover kort at præsentere sig selv. Han forklarede, at 

han er uddannet civilingeniør og udtrykte ønske om, at generalforsamlingen ville vælge medlemmer ind i bestyrelsen med 

teknisk forståelse. 
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Dirigenten konstaterede derefter, at Benjamin Galacho var den eneste, der var opstillet til pladsen i valggruppen private 

udlejere, og da ingen på generalforsamlingen på opfordring modsatte sig valget, var Benjamin Galacho nyvalgt.  

 

For valggruppen ejere var der foreslået to kandidater til at besætte pladsen, mens der for valggruppen varmeaftagere 

(lejere) var foreslået tre kandidater til at besætte to pladser, der derfor var til afstemning.  

 

De afgivne stemmer fordelte sig således: 

 

På denne baggrund kunne dirigenten konstatere, at Tina Weilert blev nyvalgt i valggruppen ejere, mens Frank Riis blev 

nyvalgt i valggruppen varmeaftagere (lejere), og Leif Duus blev genvalgt i valggruppen varmeaftagere (lejere). 

AD 9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN.  

På valg er: Medlemsvalgt (ejere):  Leo Nørgaard, modtog ikke genvalg.  

Medlemsvalgt (private udlejere): René Nielsen, modtog genvalg.  

Varmeaftagervalgt:  Karl Johan Heiberg, modtog ikke genvalg.  

 

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var nogen forslag til suppleanter til bestyrelsen.  

 

Brian Dysted, der ikke blev valgt til bestyrelsen i valggruppen ejere, ønskede at stille op som suppleant. 

 

Grethe Hassing fra boligselskabet Viborg foreslog Peter Rønde Bæk til suppleantposten i valggruppen varmeaftagere 

(lejere). 

 

DocuSign Envelope ID: EF430ECA-6421-43F5-ACF0-EDDABC131DBA



 

 
 

 

SAGSNR. 1033037 STG/STG DOK. NR. 51946010-7 SIDE 13 
 

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre, der ønskede at opstille, og da ingen på generalforsamlingen havde 

indvendinger mod valget, blev Brian Dysted nyvalgt i valggruppen medlemsvalgte (ejere), René Nielsen modtog genvalg i 

valggruppen medlemsvalgte (private udlejere), og Peter Rønning-Bæk blev nyvalgt til valggruppen varmeaftagervalgte 

(lejere) 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. 

 

Klaus Keller, der er næstformand i bestyrelsen, ønskede at give et afsluttende ord til de tre medlemmer, som måtte udtræde 

af bestyrelsen. Han gav en særlig tak til Per B. Jørgensen for at have overtaget formandsposten efter det mislykkede 

geotermiprojekt. Han forklarede også, at det er flere år siden, at Per B. Jørgensen første gang gjorde sig til talsmand for en 

enstrenget konstruktion, og at der først nu var kommet den fornødne politiske vilje. Klaus Keller takkede Per B. Jørgensen 

for en fremragende indsats for Viborg Fjernvarme og forbrugerne i Viborg.  

 

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

orden og en saglig debat, hvorefter han overlod ordet til den afgående formand Per B. Jørgensen. Han takkede for ordene 

og takkede ligeledes alle i foreningen, der havde bakket op om ham. 

 

Generalforsamlingen hævet. 

 

 

 

 

___________________________ 

Advokat Erik Bertelsen, dirigent 
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Viborg	Fjernvarme	generalforsamling	april	2018	

Mundtlig	beretning	

De	seneste	år	har	jeg	indledt	den	mundtlige	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.	Det	
gælder	fortsat,	og	med	byrådets	konstitueringsaftale	i	tankerne,	vil	jeg	tillade	mig	at	
forudsige,	at	det	heller	ikke	bliver	i	2018,	at	omstillingsperioden	afsluttes.	Det	er	
derfor	også	glædeligt,	at	vi	igen	i	år	kan	se	så	stærkt	et	fremmøde	til	
generalforsamlingen.	Der	er	i	år	tilmeldt	273	deltagere,	der	repræsenterer	i	alt	723	
stemmer.	

Ved	bestyrelsesbordet	her	kan	I	se,	at	der	er	sket	en	udskiftning	i	årets	løb.	Ole	
Jespersen,	der	var	ejerrepræsentant	i	bestyrelsen,	er	flyttet	ud	af	vores	
forsyningsområde,	og	måtte	derfor	i	henhold	til	vedtægterne	fratræde	fra	
bestyrelsen.	Vores	suppleant,	Leo	Nørgaard,	overtog	Ole	Jespersens	mandat	og	
valgperiode,	og	kommer	så	på	valg	til	generalforsamlingen	i	2019.	

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	2017	
var	den	reduceret	til	135,6	mio.	kr.,	et	fald	i	omsætning	på	26	%.		

I	samme	periode	er	forbrugerprisen	på	varmen	faldet	fra	64,48	til	43,56	øre	pr	KWh.	
Et	fald	på	32	%.		

I	alle	andre	virksomhedsformer	ville	sådanne	tal	blive	set	som	katastrofale.	Vi	er	
stolte	af	dem.	Den	største	del	af	faldet	er	naturligvis	begrundet	i	faldende	
naturgaspriser.	En	udvikling	som	vi	absolut	ingen	indflydelse	har	på.	Men	det	er	
særdeles	godt	gået	af	vores	medarbejdere	og	daglige	ledelse,	at	de	har	kunnet	
håndtere	så	stor	en	reduktion	af	virksomhedens	økonomiske	omfang	uden	at	
forringe	sikkerheden	i	leverancerne,	servicegraden	overfor	forbrugerne,	eller	evnen	
til	at	gennemføre	de	nødvendige	udviklingsprojekter.	Og	så	har	vi	fortsat	
mangeartede	store	sager,	der	også	skal	følges	op	på.	

Som	en	tommefingeregel	har	vi	kunnet	sige,	at	vore	faste	omkostninger	dækkes	af	
de	faste	bidrag,	men	også	her	er	udviklingen	positiv.	Målerlejen	er	uændret	
perioden	igennem,	men	de	faste	m2	bidrag	er	faldet	fra	16	kr/m2	til	14	kr/m2.	
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På	et	punkt	dækker	tallene	dog	over	udskydelse	af	omkostninger	til	de	kommende	
år.	Vi	har	i	år	undladt	at	foretage	energispareindsats	fuldt	ud	i	forhold	til	de	krav,	der	
stilles.	Vi	havde	budgetteret	med	at	anvende	4,2	mio	kr,	men	har	kun	brugt	1,6	mio..	
Vi	har	en	forventning	om,	at	vi	i	de	kommende	år	vil	kunne	realisere	tilstrækkeligt	
store	energispareprojekter	til	både	at	kunne	indhente	det	efterslæb,	vi	har	skabt	i	
2017,	og	til	at	realisere	de	kommende	års	sparemål,	uden	at	vi	skal	ud	for	at	købe	
kvoter	på	det	åbne	marked,	hvor	omkostningerne	ikke	kommer	Viborgenserne	til	
gode.	

Set	over	den	samme	periode	er	antallet	af	installerede	målere	i	øvrigt	steget	med	
472	eller	ca.	5,3	%	til	i	alt	9251,	og	ledningsnettet	er	over	de	seneste	fem	år	øget	
med	ca.	4	%	eller	13,4	km	til	i	alt	ca.	335	km.		

Og	udviklingen	fortsætter.	Anlægsarbejderne	i	banebyen	er	afsluttet	og	vi	er	klar	til	
at	modtage	tilslutningerne	der.	Tilsvarende	er	fase	I	i	Arnbjerg	ved	at	blive	tilsluttet	
og	anlægsarbejderne	i	Fase	II	og	III	er	undervejs.	Viborg	er	i	vækst	og	Viborg	
Fjernvarme	er	klar	til	at	leve	op	til	sine	forpligtelser	som	byens	
fjernvarmeleverandør.		

På	negativsiden	må	vi	dog	fortsat	konstatere,	at	Viborgs	fjernvarmepriser	stadig	er	
for	høje	til,	at	vi	kan	få	hul	på	konverteringerne	fra	naturgasopvarmning	til	
fjernvarmeforsyning.	Den	udfordring,	tror	vi	dog	på,	vil	blive	imødegået	med	den	
kommende	nye	produktionsstruktur.	

Geotermisagen	spøger	desværre	stadig	i	kulisserne.	Den	manglende	effektivitet	i	
sagsbehandlingen	hos	Energitilsynet	sætter	efterhånden	store	spørgsmålstegn	ved	
troværdigheden	i	den	offentlige	forvaltning.	Jeg	gad	godt	vide	hvor	mange	
medarbejdere,	der	gennem	årene	har	været	nødt	til	at	sætte	sig	ind	i	den	sag,	og	om	
de	i	øvrigt	har	de	nødvendige	kompetencer	til	at	håndtere	den.	Det	er	i	hvert	
tilfælde	min	personlige	erfaring,	at	det	at	overskue	en	kompleks	problemstilling	
kræver,	at	man	efter	indsamlingen	af	de	nødvendige	data	foretager	en	samlet	
gennemgang,	analyse	og	vurdering	af	de	foreliggende	oplysninger	i	et	forholdsvist	
koncentreret	arbejdsforløb.	Alle	data	i	denne	sag	har	foreligget	i	årevis,	og	den	lange	
sagsbehandlingstid	skaber	min	mistanke	om,	at	der	ikke	er	nogen	derinde,	der	kan	
have	det	nødvendige	overblik	længere.	For	mit	eget	vedkommende	må	jeg	
konstatere,	at	jeg	selv	efterhånden	har	vanskeligt	ved	at	huske	og	holde	fast	i	de	
enkelte	elementer	i	sagen.	Og	jeg	har	faktisk	følt	en	forpligtelse	til	at	holde	fast	i	
den.	



	
3	

	

Man	kan	godt	få	den	tanke,	at	de	venter	på	en	afgørelse	i	det	andet	og	sidste	
hængeparti	i	geotermisagen.	Afgørelsen	i	den	verserende	voldgift	mellem	Energi	
Viborg	og	Viborg	Fjernvarme.	Det	vil	være	en	helt	uacceptabel	sammenblanding	af	
problemstillingerne,	men	hvad	andet	kan	begrunde,	at	der	ikke	træffes	nogen	
afgørelse?		

For	så	vidt	angår	voldgiftssagen	mellem	Energi	Viborg	og	Viborg	Fjernvarme	er	vi	
blevet	stærkt	bebrejdet,	at	vi	overhovedet	har	givet	anledning	til	den,	og	senest	
argumenteres	der	nu	på,	at	vi	pga.	sagsomkostningerne	bør	lade	den	stille	i	bero.	
Viborg	Stifts	Folkeblad	har	senest	omtalt	sagen	d.	24.	januar	i	år.	

Mht.	omkostningerne	er	bare	at	sige,	at	de	omkostninger	er	afholdte.	De	kan	ikke	
spares	ved	at	stille	sagen	i	bero	nu.	Den	tidsplan	vi	kender	siger,	at	sagen	forventes	
afsluttet	i	efteråret	2018.	Det	vil	blive	meget	dyrt	at	standse	den,	for	derefter	at	tage	
den	op	igen	for	en	endelig	afslutning	på	et	senere	tidspunkt.	Men	vores	modparts	
håb	er	måske,	at	den	så	vil	gå	i	glemmebogen?	

Vi	anser	det	for	helt	nødvendigt,	at	den	føres	til	sin	afslutning	i	kontinuerlig	
sammenhæng	med	det	arbejde,	der	allerede	er	lagt	i	den.		

Eftersom	Energitilsynet	som	nævnt	endnu	ikke	har	truffet	afgørelse	i	spørgsmålet	
om	indregning	af	geotermiomkostningerne	i	varmeprisen,	ved	vi	ikke,	hvor	stor	den	
økonomiske	risiko	for	Viborg	Fjernvarme	er	i	denne	sag.	Vi	har	fået	oplyst,	at	Energi	
Viborgs	advokat	efter	ankestyrelsens	tilbagevisning	af	Energitilsynets	første	
afgørelse,	har	opgjort	det	beløb,	der	efter	hans	fortolkning	ikke	kan	indregnes,	til	4,9	
mio	kr.	Men	jeg	har	hørt	andre	give	udtryk	for,	at	der	kan	blive	tale	om	op	mod	100	
mio	kr.	

Viborg	Fjernvarmes	egenkapital	er	godt	25	mio	kr.	Rejses	der	et	krav,	der	er	større	
end	25	mio	kr.	vil	Viborg	Fjernvarme	komme	i	en	meget	vanskelig	situation,	hvor	der	
med	stor	sandsynlighed	ikke	vil	kunne	findes	dækning	for	omkostningerne	ved	at	
afslutte	voldgiften.	Men	voldgiften	er	netop	kommet,	fordi	vi	har	den	påstand,	at	
Energi	Viborg	efter	overtagelsen	af	projektet	i	slutningen	af	marts	måned	2012	ikke	
har	levet	op	til	sin	tabsbegrænsningspligt,	men	tværtimod	lod	
projektomkostningerne	stige	med	yderligere	op	mod	80	-	100	mio.	kr.	i	tillid	til,	at	
omkostningerne	under	alle	omstændigheder	kunne	indregnes	i	varmepriserne	eller	
blot	læsses	over	på	Viborg	Fjernvarme.	
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Voldgiftens	afgørelse	af,	om	en	af	parterne	står	alene	med	regningen,	eller	om	den	
skal	deles	mellem	os,	og	i	givet	fald	i	hvilket	forhold,	kan	derfor	blive	helt	afgørende	
for	Viborg	Fjernvarmes	fremtid	efter	Energitilsynets	afgørelse.	

Alt	andet	end	en	snarlig	afgørelse	af	voldgiften	vil	efter	bestyrelsens	vurdering	være	
dybt	uforsvarligt.	

Energitilsynets	nylige	afgørelse	om	forrentning	af	fjernvarmeselskabernes	
egenkapital	giver	fortsat	anledning	til	en	del	omtaler.	Viborg	Fjernvarme	har	også	
søgt	og	fået	tilladelse	til	at	forrente	egenkapitalen.	Den	har	været	uændret	siden	
1981,	og	med	et	stadigt	stigende	investeringsbehov	er	det	nødvendigt	at	sikre	
selskabets	kapitalforhold.	Tilladelse	gives	kun	for	et	år	ad	gangen	og	vil	i	2018	
belaste	omkostningerne	med	575.000	kr.	Man	skal	her	huske	de	vedtægtsændringer	
der	blev	besluttet	i	2016,	som	sikrer,	at	pengene	ikke	kan	anvendes	til	andet	end	
fjernvarmeforsyningen	i	Viborg.	

Generalforsamlingen	godkendte	sidste	år	bestyrelsens	forslag	om	
vedtægtsændringer	mhp.	at	etablere	gensidig	bestyrelsesrepræsentation	i	hhv.	
Viborg	Fjernvarme	og	Energi	Viborg	Kraftvarme.	Enkelte	udtrykte	skepsis	overfor	
forslaget,	og	jeg	må	medgive,	at	der	har	måttet	slibes	nogle	kanter	af	i	arbejdet	med	
at	nå	en	konstruktiv	samarbejdsform.	Men	det	glædelige	budskab	er,	at	der	de	
seneste	måneder	er	sket	helt	reelle	fremskridt.	Vi	kan	konstatere,	at	tonen	i	
samarbejdet	er	blevet	væsentlig	bedre,	og	tilsvarende	at	kvaliteten,	substansen	i	
drøftelserne,	er	blevet	klart	bedre,	og	peger	frem	mod	et	reelt	samarbejde	om	den	
kommende	udvikling.		

Som	et	led	i	dette	samarbejde	besluttede	Energi	Viborg	i	januar	d.å.	at	udvide	
styregruppen	vedr.	den	nye	produktionsstruktur	til	at	omfatte	hele	Energi	Viborg	
Kraftvarmes	formandskab	og	ikke	som	tidligere	kun	selskabets	bestyrelsesformand	
direktion	og	fabrikschef	samt	rådgiver.	Derved	blev	såvel	selskabets	næstformand	
og	Viborg	Fjernvarmes	formand	medlem	af	styregruppen.	Det	var	en	væsentlig	og	
meget	positiv	udvikling,	der	vil	sikre	en	bredere	direkte	forbrugerrepræsentation	i	
det	maskinrum,	hvor	der	lægges	op	til	helt	centrale	beslutninger	om	den	fremtidige	
produktionsstruktur.	

I	december	måned	blev	der	indgået	aftale	med	Energi	Viborg	Kraftvarme	om,	at	
Viborg	Fjernvarme	kan	indgå	aftaler	med	hhv.	Regionshospitalet	og	Føtex	om	at	
aftage	overskudsvarme.	For	så	vidt	angår	leveringen	fra	Regionshospitalet	
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indebærer	aftalen,	at	Viborg	Fjernvarme	forestår	investering	og	drift	af	de	
nødvendige	tekniske	installationer.	Denne	aftale	er	i	særlig	grad	banebrydende.		

Generalforsamlingen	åbnede	for	muligheden	af,	at	Viborg	Fjernvarme	påtager	sig	
egentlig	fjernvarme	produktion	under	anvendelse	af	elvarmepumpe-	og	
køleteknologi	i	2016.		

Aftalen	med	Regionshospitalet	bliver	den	første	indenfor	rammerne	af	den	
generalforsamlingsbeslutning.	Og	der	bliver	tale	om	en	spændende	løsning	som	
kombinerer	klassisk	udnyttelse	af	overskudsvarme	til	produktion	af	fjernvarme	via	
en	varmepumpe	med,	at	den	samme	varmepumpe	kan	udnytte	udetemperaturerne	
i	forårs-	og	efterårsmånederne	via	hospitalets	tørkøleranlæg.		

Det	øger	udnyttelsesgraden	i	det	samlede	anlæg	og	investeringen	i	luft-til-
vandanlægget	og	vil	reducere	den	samlede	resulterende	varmepris	i	løsningen.	Det	
er	forventningen,	at	den	samlede	leverance	fra	Regionshospitalet	bliver	på  mere	
end	7.000	MWh	om	året,	svarende	til	det	årlige	varmeforbrug	i	500	gennemsnitlige	
parcelhuse	i	Viborg.	

Det	er	vigtigt,	fordi	Regionshospitalet	i	vinterhalvåret	naturligvis	ønsker	selv	at	
udnytte	den	overskudsvarme,	der	er,	til	opvarmning	af	egne	lokaler.	Så	
overskudsvarmen	til	Viborg	Fjernvarme	er	en	sommerleverance.		

Løsningen	indebærer,	at	Viborg	Fjernvarme	for	første	gang	siden	Kraftvarmeværkets	
etablering	får	en	direkte	fjernvarmeproduktion.	Den	viden,	vi	opbygger	i	dette	
projekt,	er	jeg	sikker	på	bliver	af	stor	værdi	i	fremtiden.	Viborg	Fjernvarmes	
budgetterede	anlægsinvestering	forventes	at	blive			8,7	mio.	kr.,	heri	er	der	
indberetningsberettigede	energibesparelser	til	en	værdi	af	ca.	2	mio.kr.,	så	
nettoinvesteringen	bliver	6,7	mio.kr.,	og	den	resulterende	varmepris	fra	denne	
installation	er	budgetteret	til	242	kr.	pr.	Mwh,	hvor	Viborg	Fjernvarmes	indkøbspris	
fra	Energi	Viborg	Kraftvarme	til	sammenligning	i	2019	forventes	at	blive	på	400	kr.	
pr.	Mwh	.	Bemærk	venligst	at	disse	varmepriser	er	ekskl.	faste	bidrag	og	moms.	

For	så	vidt	angår	aftalen	med	Føtex	bliver	der	tale	om,	at	Viborg	Fjernvarme	aftager	
varmen	uden	at	skulle	foretage	særlige	investeringer.	Det	gør	ikke	aftalen	mindre	
vigtig.	Der	er	blot	tale	om	en	anden	samarbejdsform,	og	det	er	en	type	af	aftaler,	
som	vi	ser	et	stort	potentiale	i	i	vores	distributionsområde.	

Det	følger	af	Varmeforsyningsloven,	at	anvendelse	af	sådanne	løsninger,	dvs.	
anvendelse	af	overskudsvarme	eller	andre	varmekilder	til	supplerende	
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varmeforsyning,	kun	kan	tillades,	når	det	giver	en	lavere	resulterende	varmepris	end	
den	bestående	fjernvarmeforsyning.			

Bestyrelsen	har	naturligvis	drøftet,	hvordan	den	økonomiske	fordel	i	sådanne	aftaler	
skal	forvaltes,	og	der	har	hele	vejen	igennem	forløbet	været	fuld	enighed	om,	at	den	
stærke	markedsposition,	som	Viborg	Fjernvarme	har,	forpligter.	I	denne	
sammenhæng	forpligter	den	til	at	sikre,	at	vi	arbejder	for	Viborgs	fælles	
Fjernvarmeforsyning,	og	at	økonomien	i	sådanne	løsninger	derfor	skal	indgå	i	den	
fælles	varmeprisfastsættelse,	således	at	alle	Viborgs	fjernvarmeforbrugere	får	andel	
i	de	økonomiske	fordele.	

De	indgåede	aftaler	er	derfor	suppleret	med	en	aftale	med	Energi	Viborg	Kraftvarme	
om,	at	økonomien	i	løsningerne	skal	indgå	i	den	samlede	varmeprisfastsættelse	fra	
Energi	Viborg	Kraftvarme,	så	den	tilfalder	forbrugerne	uanset	hvilken	distributør,	
der	forestår	leveringen	til	slutforbrugeren,	og	vi	har	endvidere	givet	klart	tilsagn	om,	
at	dette	princip	skal	være	generelt	gældende	for	sådanne	aftaler	fremover.	

Der	er	ingen,	der	har	fulgt	vore	generalforsamlinger	de	seneste	år,	der	kan	være	i	
tvivl	om,	at	vi	i	bestyrelsen	har	fundet	den	gældende	driftsaftale	utidssvarende.	
Vedtægtsændringerne	i	2016,	der	åbnede	mulighed	for	anvendelse	af	køle-	og	
varmepumpeteknologi	til	produktion	af	fjernvarme,	gav	også	bestyrelsen	grundlag	
for	at	behandle	driftsaftalen	i	lyset	af	vedtægtsændringen.	Arbejdet	resulterede	i,	at	
vi	i	det	sene	efterår	2017	rettede	henvendelse	til	Energi	Viborg	Kraftvarme	med	
henblik	på	drøftelse	af	driftsaftalen.		

Det	er	vores	synspunkt,	at	presset	på	ændring	af	produktionsstrukturen	er	stærkt	
stigende,	og	at	det	at	basere	de	nødvendige	kommende	beslutninger	på	en	
driftsaftale,	der	er	ude	af	trit	med	de	teknologiske	muligheder,	og	behovet	for	at	
optimere	distributionen,	kan	føre	til	stærkt	uheldige	beslutninger.		

Det	forhold	at	statstilskuddet	til	Kraftvarmeværket,	der	i	daglig	tale	kaldes	
grundbeløbet,	falder	bort	ved	indeværende	års	udgang,	sammenholdt	med	at	vi	ikke	
kender	tidsplanen	for	anvendelsen	af	overskudsvarme	fra	Apples	datacenter	i	
Foulum,	gør	det	nødvendigt,	at	se	efter	andre	muligheder	for	at	imødegå	
prisstigningerne	i	de	kommende	år.		

Vi	ser	gode	muligheder	i	udnyttelse	af	lokale	varmekilder,	men	en	forudsætning	for	
at	kunne	gå	den	vej	er,	at	vi	har	friheden	til	at	kunne	forhandle	og	indgå	aftaler	med	
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eventuelle	leverandører	uden	at	skulle	have	forhåndsgodkendelser	fra	Energi	Viborg	
i	hvert	enkelt	tilfælde.		

Hertil	kommer	at	den	fortsatte	renovering	af	ledningsnettet,	den	fortsatte	
optimering	af	distributionen	i	overensstemmelse	med	forbrugernes	behov,	og	andre	
langsigtede	dispositioner,	kræver	et	stabilt	grundlag	at	træffe	beslutninger	på.	Og	
det	har	man	ikke,	hvis	man	hver	gang	skal	spørge	om	lov.	

Det	er	vores	helt	klare	overbevisning,	at	en	snarlig	ændring	af	driftsaftalen	vil	kunne	
fremskynde	initiativer,	der	også	på	relativt	kort	sigt	vil	kunne	bidrage	til	at	imødegå	
de	prisstigninger,	der	kommer	som	følge	af,	at	grundbeløbet	falder	bort.	

Selv	om	byrådets	konstitueringsaftale	lægger	op	til	en	sammenlægning	af	Energi	
Viborg	Kraftvarme	og	Viborg	Fjernvarme	har	vi	fastholdt	ønsket	om	en	ændring	af	
driftsaftalen	nu.	Vi	tror	på,	at	en	ændring	vil	blive	en	betydelig	faktor	i	sikring	af	at	
begge	virksomheder	arbejder	med	samme	mål	også	i	omstillingsperioden.	

Der	har	indtil	videre	være	afholdt	to	møder	om	sagen	i	en	absolut	positiv	tone.		

Når	jeg	nu	taler	om	den	kommende	produktionsstruktur	kan	jeg	konstatere,	at	der	
fortsat	arbejdes	med	mange	forskellige	produktionsmuligheder,	herunder	også	
løsninger,	der	–	måske	midlertidigt	-	kan	anvendes	til	delvis	erstatning	for	den	
naturgasbaserede	varmeproduktion.	Der	er	her	tale	om	en	balancegang,	hvor	det	
selvfølgelig	skal	sikres	at	varmeforsyningens	bestemmelser	overholdes,	men	også	at	
der	ikke	opbygges	en	produktion,	som	på	sigt	kan	blive	begrænsende	for	
udnyttelsen	af	overskudsvarmen	fra	Apple.	Jo	større	produktion	der	skabes	fra	
andre	kilder,	inden	Apple	varmen	bliver	en	realitet,	jo	ringere	bliver	det	økonomiske	
grundlag	for	investeringen	i	specielt	transmissionsledningen	ud	til	Foulum.		

I	forbindelse	med	dette	arbejde	er	der	fremkommet	nye	muligheder,	der	synes	at	
have	et	betydeligt	potentiale.	Den	teknologiske	udvikling,	herunder	specielt	
produktionsmodning	af	luft-til-vand	løsninger	og	ændringerne	af	afgiftssystemet,	
har	stor	betydning	for	den	udvikling.	

Jeg	vil	her	overlade	ordet	til	Morten	Abildgaard,	der,	som	en	del	af	beretningen,	vil	
give	en	kort	præsentation	af	vores	seneste	opdatering	af	NIRAS	rapporten.	Den	er	
udarbejdet	af	NIRAS	og	Planenergi,	som	er	førende	danske	ingeniørvirksomheder	
indenfor	energiteknologi.	For	god	ordens	skyld	skal	jeg	oplyse,	inden	Morten	får	
ordet,	at	Viborg	Fjernvarme	deltager	i	et	projekt	i	regi	af	Region	Midt	om	omstilling	
fra	fossile	brændsler	til	vedvarende	energi.	I	den	forbindelse	dækker	region	Midt	90	
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%	af	Viborg	Fjernvarmes	omkostninger	ift.	de	foretagne	analyser.	De	resterende	10%	
er	dækket	via	vore	løbende	investeringsbudgetter.:			

	

XXXXXXXXXXXXXXX	

	

Mange	af	de	investeringer,	der	omfattes	af	en	løsning	baseret	på	Luft-til-Vand	
teknikken	vil	med	stor	fordel	kunne	foretages	af	Viborg	Fjernvarme.	Eftersom	der	
ikke	skal	bruges	tid	på	at	gennemføre	hverken	en	ekspropriation	vedr.	
ledningsføring	eller	nedlæggelse	af	en	transmissionsledning	til	Foulum,	vurderer	vi,	
at	et	sådant	projekt	vil	kunne	gennemføres	relativt	hurtigt.	Hertil	kommer,	at	de	
nødvendige	installationer	vil	kunne	ske	på	eksisterende	grunde	ved	
Kraftvarmeværket,	så	måske	kan	man	også	undgå	en	lokalplanperiode.		

Økonomisk	vil	Viborg	Fjernvarmes	deltagelse	i	investeringerne	kunne	lette	presset	
på	kommunens	finansieringsbudget,	og	da	der	så	bliver	tale	om	en	mindre	
kapitalbinding	i	Energi	Viborg	Kraftvarme,	kan	vi	forvente	en	lavere	værdiansættelse	
i	forbindelse	med	fastsættelse	af	den	markedsværdi,	der	skal	lægges	til	grund	for	en	
eventuel	parallelt	løbende	eller	senere	sammenlægning	af	selskaberne.	Og	
eventuelle	konsekvenser	for	bloktilskuddet	bliver	tilsvarende	væsentligt	mindre.	

I	forhold	til	det	kommunale	CO2	regnskab	vil	effekten	være	tilsvarende	den	effekt,	
som	udnyttelse	af	overskudsvarmen	fra	Apple	til	fjernvarme,	vil	give.	

Vi	finder,	at	det	er	betryggende	at	vide,	at	der	findes	et	reelt	alternativ	til	Apple	
løsningen.	

Og	så	er	jeg	fremme	ved	byrådets	konstitueringsaftale.	Ifølge	den	skal	der	etableres	
en	”	ny	organisering	af	varmeforsyning	og	distribution	i	Viborg,	hvor	Energi	Viborg	
Kraftvarme	A/S	og	Viborg	Fjernvarme	indgår	i	en	ny	organisering	–	gerne	sammen	
med	Overlund	Fjernvarme	og	de	to	almene	boligselskaber……så	forbrugerne	sikres	
afgørende	indflydelse	og	sådan	at	andre	byer	i	kommunen	–	og	andre	kommuner	–	
kan	tilkobles.	Så	overskudsvarmen	fra	Apple	og	andre	virksomheder	kan	tilkobles.”	

Det	er	jo	spændende	læsning.	Men	uanset	byrådets	enighed	og	beslutning	er	det	
alene	Viborg	Fjernvarmes	generalforsamling,	der	har	retten	til	at	beslutte	om	de	
vilkår,	der	kan	opnås	enighed	om,	er	tilstrækkelige	til,	at	Viborg	Fjernvarme	skal	
deltage	i	en	ny	organisering.	
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Jeg	hæfter	mig	ved,	at	der	alene	tales	om	at	sikre	forbrugerne	afgørende	indflydelse.	
Rent	bortset	fra,	at	formuleringen	kan	fortolkes	bredt	-	jeg	har	hørt	flere	versioner	–	
så	udelader	den	fuldstændig	det	helt	centrale	i	beslutningsretten.	
	
Nemlig	ejendomsretten.		
	
Det	vil	til	enhver	tid	være	sådan,	at	den,	der	har	ejendomsretten,	har	
beslutningsretten,	og	politiske	beslutninger	har	det	med	at	erodere	-	både	i	
valgperioden	og	i	særdeleshed	i	konstitueringsforhandlinger.	Så	når	jeg	taler	om	ny	
organisering	–	og	det	går	jeg	varmt	ind	for	–	så	er	forudsætningen,	at	der	er	tale	om	
en	løsning	med	forbrugerne	som	majoritetsejere.	
	
Der	har	endnu	ikke	været	andet	end	uformelle	drøftelser	parterne	imellem.	At	vi			
fra	Viborg	Fjernvarmes	side	ikke	har	taget	noget	initiativ	endnu,	er	begrundet	i,	at	vi	
i	bestyrelsen	ikke	har	noget	forhandlingsmandat,	før	generalforsamlingen	senere	i	
aften	forhåbentlig	har	givet	det	i	henhold	til	bestyrelsens	forslag.	
	
Jeg	er	sikker	på,	at	den	kommende	bestyrelse	vil	kunne	forhandle	sig	frem	til	et	
resultat,	der	fortjener	generalforsamlingens	godkendelse,	og	som	vil	betrygge	
fjernvarmeforsyningen	i	Viborg	mange	år	frem.	Men	jeg	vil	anbefale,	at	man	går	
efter	fuglene	i	hånden	frem	for	dem	på	taget.	Indtil	videre	har	vi	ikke	mødt	faktuel	
interesse	for	deltagelse	i	fællesprojekter	vedrørende	transmissionsnet	med	Viborg	
Fjernvarme	fra	hverken	oplandsbyer	eller	omegnsbyer.	De	væsentligste	argumenter	
imod	har	været,	at	anlægsomkostningerne	til	transmissionsledninger	har	været	for	
store,	og/eller	at	man	allerede	har	baseret	sig	på	andre	varmekilder	i	et	prisleje,	der	
reelt	gør	det	uinteressant	at	gå	ind	i	sådanne	samarbejder	før	de	eksisterende	
løsninger	skal	erstattes	af	nye.	
		
Her	står	Viborg	Fjernvarme	i	øvrigt	overfor	en	udfordring,	der	vil	være	reel	uanset	
hvilken	organisering	af	produktion	og	distribution	af	fjernvarme	i	Viborg,	man	ender	
op	med.	Udfordringen	kommer	til	at	bestå	i	at	sikre,	at	en	fremtidig	sammenkobling	
med	oplands-	eller	omegnsbyer	sker	i	respekt	af	Varmeforsyningslovens	
bestemmelser	om,	at	der	kun	kan	ske	sammenkobling	af	fjernvarmeforsyning	
mellem	forbrugere,	hvor	det	er	til	økonomiske	fordel	for	såvel	de	hidtidige	som	for	
de	kommende	forbrugere.	
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Det	er	jo	et	helt	enkelt	princip.	Men	det	kan	blive	vanskeligt	at	leve	op	til,	hvis	der		
opstår	interessekonflikter	med	komplicerede	økonomiske	forhold	parterne	imellem.		
	
Som	det	fremgår	af	mine	indledende	ord	såvel	som	den	skriftlige	beretning	har	
driften	igen	i	2017	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	
indsats,	som	den	igangværende	udvikling	i	varmeforsyningen	giver	anledning	til.	Det	
brede	engagement	i	de	foreliggende	opgaver	er	vigtig	for	Viborg	Fjernvarme.		Tak	
for	samarbejdet.		

Bestyrelsesmedlem	Helle	Henningsen	har	valgt	at	fratræde	bestyrelsen	i	år.	Tak	for	
samarbejdet	og	for	det	engagement,	du	har	haft	i	bestyrelsens	arbejde.	Vi	ønsker	
dig	alt	godt	fremover.	Bestyrelsesmedlem	Michael	Møller	og	jeg	selv	fratræder	i	dag.	
Vi	falder	som	de	første	for	den	vedtægtsbestemmelse	vi	selv	var	med	til	at	foreslå	
som	konsekvens	af	forløbet	af	geotermisagen.	Det	skal	ikke	være	en	hemmelighed,	
at	jeg	synes,	at	det	er	et	træls	tidspunkt,	at	skulle	fratræde	på.	Det	er	jo	nu	
opgaverne	begynder	at	blive	sjove.	Men	rotationsprincippet	er	rigtigt,	ingen	tvivl	om	
det.		

Så	må	vi	to	trøste	os	med,	at	den	nærmeste	sammenligning	jeg	lige	kan	komme	i	
tanke	om	er	den	amerikanske	præsident.	Personligt	foretrækker	jeg	at	sammenligne	
mig	med	den	forrige.	

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