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ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VIBORG FJERNVARME 2020 

Den 15. september 2020, klokken 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i Vibocold Arena i 

Viborg. Det blev ikke oplyst, hvor mange fysiske medlemmer, der var mødt, men de fremmødte repræsenterede tilsammen 

433 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. 

a. Bestyrelsen stiller forslag om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., ved indskud af Viborg Fjernvarmes aktiver, 

passiver, rettigheder og forpligtelser. Forslaget indebærer efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme.; se bilag 

1 

 

b. Såfremt forslaget under pkt. a godkendes af generalforsamlingen, stiller bestyrelsen forslag om godkendelse af 

de som Bilag 2 vedlagte vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a. 

 

c. Såfremt forslaget om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. under a. og forslaget under b. godkendes som indstil-

let, stiller bestyrelsen forslag om valg af følgende bestyrelsesmedlemmer til overgangsbestyrelsen i Viborg Varme 

A.m.b.a.: 

 

Bestyrelsesmedlem 1: Kristian Brøns Nielsen 

Bestyrelsesmedlem 2: Ole Anders Petersen 

Bestyrelsesmedlem 3: Tina Weilert 

Bestyrelsesmedlem 4: Benjamin Galacho 

 

d. Såfremt forslag a. godkendes af generalforsamlingen, anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens bemyn-

digelse til at underskrive samtlige nødvendige aftaler og selskabsdokumenter som led i etableringen af Viborg 

Varme A.m.b.a., jf. bilag 1. 

 

e. Såfremt forslag a. godkendes af generalforsamlingen, indstiller bestyrelsen, at generalforsamlingen vælger ad-

vokat Jacob Sparre Christiansen (DLA Piper) til at forestå opløsningen af Viborg Fjernvarme, jf. vedtægternes pkt. 

10.2 og bilag 1. 
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f. Såfremt forslag a. ikke godkendes af generalforsamlingen, stiller bestyrelsen forslag om fastsættelse af besty-

relsens honorar for 2021; se bilag 3. 

7. INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER/VARMEAFTAGERE. 

a. Forslag fra forbruger Stig Jensen; se bilag 4 

8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.  

På valg er: 

Medlemsvalgt (ejere): Tina Weilert, modtager genvalg 

Medlemsvalgt (private udlejere): Benjamin Galacho, modtager genvalg 

Varmeaftagervalgt: Peter Rønning-Bæk, modtager genvalg 

Leif Duus, modtager genvalg  

9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN.  

På valg er: 

Medlemsvalgt (ejere): Peter Lilholt, modtager genvalg 

Medlemsvalgt (private udlejere): Rene Nielsen, modtager genvalg 

Varmeaftagervalgt: Vakant.  

10. VALG AF REVISOR. 

11. EVENTUELT.  

 

AD 1. VALG AF DIRIGENT. 

Viborg Fjernvarmes bestyrelsesformand Kristian Brøns Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen. Han berettede om, 

at generalforsamlingen var flyttet fra den sædvanlige afholdelse i april til september på grund af COVID-19 og henstillede i 

øvrigt til, at folk overholdte retningslinjerne herfor. 

 

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 overensstemmelse med vedtægterne ved 

annoncering i Viborg Folkeblad lørdag den 15. august 2020 og dermed beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. 

 

Dirigenten henviste også til myndighedernes retningslinjer vedrørende COVID-19 og tidlig afslutning af større forsamlinger. 

Dirigenten understregede, at alle skulle høres, men henstillede til, at indlæg blev gjort korte og præcise og uden gentagel-

ser. 
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AD 2. BERETNING FOR DET FORLØBNE REGNSKABSÅR. 

Bestyrelsesformand Kristian Brøns Nielsen aflagde beretning om foreningens virksomhed i regnskabsåret 1. januar -31. 

december 2019 samt tiltag vedrørende sammenlægningen i 2019 og indtil generalforsamlingens afholdelse i september 

2020. 

 

Indledningsvist fremhævede Kristian Brøns Nielsen, at generalforsamlingen var historisk, både fordi den ikke blev afviklet i 

april som oprindelig planlagt, men også fordi bestyrelsen lagde op til at træffe historiske beslutninger vedrørende dannelsen 

af et nyt fælles selskab, som vil samle al fjernvarmeaktivitet i Viborg by. Dette havde selvfølgelig fyldt meget i 2019 og indtil 

nu, men derudover havde der selvfølgelig også være fokus på at sikre driften af fjernvarmesystemerne. 

 

Kristian Brøns Nielsen oplyste desuden om, at bestyrelsesmedlem Frank Riis af personlige årsager var udtrådt af bestyrel-

sen måneden forinden. I stedet var indtrådt Peter Rønning-Bæk. Kristian Brøns Nielsen takkede Frank Riis for indsatsen og 

bød Peter Rønning-Bæk velkommen. 

 

Kristian Brøns Nielsen berettede, at bestyrelsen efter sidste generalforsamling i foråret 2019 skulle gøre status og fortsat 

ønskede at indgå i en kommende fælles organisering af fjernvarmen i Viborg. Der blev afholdt mange møder herom i foråret 

mellem de involverede parter og i juni 2019 var bestyrelsen og de øvrige parter klar til at indgå den første egentlige aftale 

herom. På et møde torsdag den 13. juni 2019 blev der opnået enighed mellem repræsentanter for de politiske grupper be-

stående af 30 medlemmer af Viborg Byråd og Viborg Fjernvarme, Overlund Fjernvarme, Boligselskabet Viborg og Boligsel-

skabet Sct. Jørgen om, at alle ville arbejde for at søge godkendelse i deres besluttende organer til at ”Al distribution og pro-

duktion af fjernvarme samles i et andelsselskab med begrænset ansvar, et såkaldt AMBA, hvor forbrugerne har den afgø-

rende indflydelse”. 

 

Han forklarede, at der i en kort overgangsperiode frem til 1. januar 2022 sammensættes en overgangsbestyrelse, hvor Vi-

borg Kommune udpeger halvdelen af medlemmerne (6 eller 7 medlemmer), mens distributørerne ligeledes udpeger 6-7 

medlemmer, afhængig af om Overlund Fjernvarme vælger at tilslutte sig fra starten ved selskabets stiftelse. Han henviste til 

dagsordenen, hvoraf det fremgik, at Viborg Fjernvarme udpeger 4 medlemmer. Han oplyste, at den permanente bestyrelse 

tiltræder fra januar 2022 og bliver valgt efter de bestemmelser, der er angivet i forslaget til vedtægter for det nye selskab. 

Planen er, at disse vælges på den første ordinære generalforsamling i det nye selskab til foråret. Viborg Fjernvarmes besty-

relse finder, at dette er en god måde at starte det nye selskab på og han gav udtryk for, at det samarbejde, der havde været 

mellem parterne indtil nu, tegner godt for det nye selskab.  

 

Kristian Brøns Nielsen berettede herefter om samarbejdet og at alle var alle enige om, hvad slutmålet var, nemlig en fælles 

forbrugerejet organisation. Parterne havde skullet afklare mange juridiske og økonomiske forhold, aftaler skulle på plads og 

der blev lavet planer for hvordan det blev grebet an. Der blev stiftet en initiativgruppe bestående af formændene for de 5 

parter, der skulle danne det nye selskab. Kristian Brøns Nielsen blev valgt som talsmand for gruppen. Gruppen afholdte 

først en række møder for at sætte hovedlinjerne for arbejdet. Samtidig drøftedes indgående, hvordan vedtægterne skulle 

udformes. Direktørerne blev sat i gang med at arbejde med konkrete forslag indenfor alle fremtidige spørgsmål, herunder 

den fremtidige strategi for varmeforsyning og konverteringer af boligselskabernes blokcentraler, så de så hurtig som muligt 

kan blive en del af distributionsnettet og komme over på samme afregningsform som alle andre. 

 

Han berettede om, at stridsøksen var begravet og det nu var slut med at snakke om der skulle eller burde laves en fælles 

organisation, men at det nu gjaldt om at drøfte hvordan. 
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Kristian Brøns Nielsen bemærkede, at fortidens spøgelser og mistænksomhed ikke kunne bruges til noget, og at det nu 

gjaldt om at se fremad. Han berettede om en markant ændring af samarbejdsklimaet, som nu ligefrem var humoristisk, 

grænsende til det fremragende. Han rettede på denne baggrund en stor tak til parterne i alle de involverede organisationer, 

både medarbejdere, direktører og bestyrelser.   

 

Kristian Brøns Nielsen berettede herefter om driften for Viborg Fjernvarme i 2019. Han bemærkede, at Viborg Fjernvarme 

kom hovedkulds ind i 2019 på grund af klage over utilstrækkelig varsling af takststigninger, hvilket var afledt af bortfald af 

grundbeløbet til kraftvarmeværket. Klagen betød, at Viborg Fjernvarme af forsyningstilsynet blev pålagt at varsle de væsent-

lige takststigninger med et varsel på tre måneder. Konsekvensen af det blev, at Viborg Fjernvarme måtte omlægge ratepla-

nerne således, at takststigningen først blev indført fra og med 23. februar 2019. For at undgå at komme i en tilsvarende 

situation har Viborg Fjernvarme fremrykket budgetprocessen, så takstbladet fremadrettet vil blive offentliggjort i september 

for at sikre 3 måneders varsel. 

 

Energi Viborg Kraftvarme nedsatte varmeproduktionsprisen for 4. kvartal 2019. Kristian Brøns Nielsen oplyste, at Viborg 

Fjernvarme valgte at bibeholde det gældende takstblad året ud. I stedet blev varmeprisreduktionen medtaget i budgettet for 

2020.  

 

Kristian Brøns Nielsen kunne berette, at regnskabsåret 2019 havde været præget af en stabil drift. Ledningsnettet havde 

været drevet med forholdsvis lave og stabile temperaturer og varmeforsyningen var forløbet uden nævneværdige driftsfor-

styrrelser. Der blev i årets løb kun registreret få brud på Viborg Fjernvarmes ledningsnet. Han bemærkede, at der i hverda-

gen er stor fokus på ledningstab, som generelt er faldende. Ved akutte brud og når vandtab konstateres, sætter Viborg 

Fjernvarme alt ind på hurtigt og effektiv at finde lækagen og få den udbedret. Indsatsen er primært baseret på termografe-

ring af ledningsnettet og i nogle tilfælde anvendes overflyvning af de berørte områder med drone. 

 

Han kunne således berette om en stor fokus på at optimere driften og fremme udnyttelsen af fjernvarmevandet til alles bed-

ste. Det er en forudsætning for omkostningseffektiviteten i fremtidens varmepumper, at nettet drives så effektivt som muligt 

og at forbrugerne afkøler optimalt. Viborg Fjernvarme forsøger at gøre det nemt for forbrugerne at udskifte gamle og ineffek-

tive varmevekslere. Viborg Fjernvarme tilbyder en omkostningsbestemt lejeordning. Han kunne oplyse, at 305 har takket ja 

hertil ved udgangen af 2019 og at der i løbet af 2019 var tilkoblet 183 nye forbrugere og udvidet med 7 km ledningsnet. Selv 

med denne fremgang var det lykkedes at reducere det samlede ledningstab.  

 

Kristian Brøns Nielsen oplyste, at der i slutningen af 2019 havde været et begyndende fald i varmeprisen, hvilket var en 

tendens, der var fortsat ind i 2020.  

 

Han kunne desuden berette, at Viborg Fjernvarmes energispareforpligtelse i 2019 var budgetteret til 3,5 mio. kr. og sam-

menholdt med en hensættelse i 2018 på 5,1 mio.kr. var forventningen, at Viborg Fjernvarme eksternt skulle afdække en 

forpligtelse på samlet 8,6 mio. kr. i løbet af 2019. Viborg Fjernvarme formåede imidlertid at reducere de 8,6 mio.kr. til 3,4 

mio. kr. gennem bedre indkøb. Han udtrykte, at 2019 alt i alt havde været et fornuftigt driftsår, og at der var styr på den dag-

lige drift, som løbende optimeres. 

 

Kristian Brøns Nielsen berettede herefter om, at tvisterne afledt af geotermi-projektet tilbage i 2012 endeligt blev afsluttet i 

sommeren 2019. De indregningsberettigede omkostninger var løbende afviklet. I 2019 afgjorde Forsyningstilsynet, at i alt ca. 

7,5 mio. kr. ikke kunne indregnes i varmeprisen. I stedet for at forlænge slagsmålet om dette, valgte parterne at afslutte og 

forlige voldgiftssagen i sommeren 2019 og Kristian Brøns Nielsen kunne oplyse, de ikke-indregningsberettigede beløb er 

betalt af parterne. For Viborg Fjernvarmes vedkommende er omkostningerne dækket gennem reduktion af den frie egenka-
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pital. Selvom Viborg Fjernvarme tabte voldgiftssagen, og derfor måtte betale størstedelen af de ikke-indregningsberettigede 

udgifter på 7,5 mio. var Kristian Brøns Nielsen glad for, at Viborg Fjernvarme nu kan lægge denne sag bag sig og skue 

fremad. 

 

Kristian Brøns Nielsen berettede herefter om fremtidens fjernvarmeforsyning i Viborg frem mod 2030. Han udtrykte, at han 

var positiv over fundamentet, at fjernvarmesystemet var solidt forankret i størstedelen af Viborg by, at ledningsnettet er ud-

bygget til at sikre den nødvendige varme til forbrugerne, og således hviler på et solidt økonomisk fundament. Han oplyste, at 

størstedelen af infrastrukturen er afskrevet, men i god stand. 

 

Han berettede ligeledes, at varmeforsyningen i Viborg i dag er baseret på kraftvarmeværket og 4 lokalt placerede spidslast-

centraler, som alle er baseret på naturgas, og at der i en årrække er gjort et stort analytisk arbejde med henblik på at afdæk-

ke og fastlægge rammerne for den fremtidige fjernvarmeforsyning. Analyserne har fokuseret på effektiv fjernvarmedistributi-

on såvel som på grøn fjernvarmeproduktion. 

 

Han fremhævede de med Folketingets klimaaftale fastsatte ambitiøse mål for den grønne omstilling om at reducere CO2-

udledningen med 70 % i 2030. Han oplyste, at det for at nå målet er nødvendigt, at varmeforsyningen i Danmark bliver fri for 

fossile brændsler, hvilket betyder fundamentale ændringer i varmeforsyningen i Viborg, både i forhold til den nuværende 

naturgasbaserede fjernvarmeproduktion og dels i forhold til den nuværende kollektive naturgasforsyning. Indfrielse af målet 

kræver en omlægning af fjernvarmeproduktionen og etablering af alternativ forsyning/varmedistribution til de boligområder, 

der i dag har naturgasfyr installeret.  

 

Han berettede, at der er analyseret på en bred vifte af produktionsteknologier, herunder blandt andet biomassekedler og -

kraftvarme, solvarme og eldrevne varmepumper baseret på forskellige energikilder, herunder overskudsvarme fra Apples 

datacenter i Foulum. I afvejningen mellem energikilde og varmepris er der bred enighed om, at eldrevne varmepumper bør 

være basisteknologi i den fremtidige fjernvarmeproduktion. De mulige varmekilder er udeluft, grundvand, spildevand og ikke 

mindst muligheden for at udnytte varme fra store virksomheder såsom Apple. Fælles for alle energikilderne er, at de i deres 

grundform ikke har tilstrækkelig temperatur til at kunne udnyttes direkte i fjernvarmesystemet, hvorfor de skal løftes i tempe-

ratur af varmepumperne og forventeligt i en årrække i samspil med den nuværende kedelkapacitet. 

 

Han fremhævede, at en forudsætning for, at varmepumperne kan producere fjernvarmen til en konkurrencedygtig pris, er 

varmepumpens effektivitet. Denne øges ved, at fjernvarmedistributionen drives ved så lave temperaturer som muligt uden at 

gå på kompromis med slutbrugerens komfort og sundhed. Udviklingen af fremtidens fjernvarmesystem omfatter således 

både udskiftning og supplering af den eksisterende produktionskapacitet og dels en omlægning og videreudvikling af trans-

missions- og distributionsnettet. Dette er analyseret og beskrevet af universiteterne, og Kristian Brøns Nielsen udtrykte, at 

Viborg Fjernvarme er godt med. 

 

Kristian Brøns Nielsen beskrev herefter tidsperspektivet, og fortalte, at bestyrelsen i samarbejde mellem alle parter, der vil 

indgå i det nye selskab, har aftalt at igangsætte planlægningen af de første varmepumper, ligesom optimeringen af led-

ningsnettet fortsætter. Det overordnede mål er at sikre grøn og billig varme til husstande i Viborg. Han understregede, at 

varmen skal være konkurrencedygtig og sikker, så alle nuværende og fremtidige varmeaftagere vil opleve fjernvarmen som 

den selvfølgelige varmekilde. Han understregede, at der er tale om store omstillinger, der kommer til at tage tid og kræve 

store investeringer.  

 

Han berettede om, at Viborg Fjernvarme på den korte bane igangsætter etablering af flere varmepumper i samarbejde med 

Energi Viborg Kraftvarme. Et mindre varmepumpeanlæg i Hald Ege er allerede under etablering, mens to andre varmepum-
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per var på vej, dels ved Industrivej og dels i forbindelse med den nye udstykning i Taphede. Han oplyste, at disse 2 større 

anlæg tilsammen vil kunne dække omkring 35 procent af det årlige energiforbrug. Herudover har Viborg Fjernvarme aftalt 

omlægning af boligselskabernes blokcentraler, således at disse indenfor en kort årrække vil overgå til distributionsnettet og 

aftage varmen direkte fra det nye selskab, og dermed også overgå til betaling i forhold til det fælles takstblad. Han fortalte, at 

dette vil medføre en betydelig reduktion af varmetabet i ledningsnettet. 

 

Kristian Brøns Nielsen berettede desuden om, at Viborg Fjernvarme på den lidt længere bane skal fortsætte med implemen-

teringen af yderligere varmepumpeprojekter, der kan udnytte forskellige varmekilder. Han understregede vigtigheden af at 

finde andre kilder til erstatning af vintergrundlasten, da kold luft om vinteren ikke er den bedste varmekilde for varmepumper. 

Der skal findes energikilder i form af f.eks. grøn overskudsvarme, grundvand eller spildevand. Han fortalte, at en tekniker-

gruppe i øjeblikket analyserer, hvorledes spidslastcentralerne på sigt kan omlægges til at være "grønne". 

 

Kristian Brøns Nielsen berettede herefter om prisen på fremtidens varme. Han fortalte, at meget styres af afgiftspolitik, og 

udtrykte, at de seneste udmeldinger i forbindelse med klimaaftalen tegnede godt for overgangen til el-baseret fjernvarme, 

herunder afgiftsfritagelse for el-baseret overskudsvarme. Han fortalte, at prisen på fremtidens fjernvarme desuden styres af 

energipriserne på de enkelte opvarmningsformer, men at man her kan se, at man vil gå en gunstig prisudvikling i møde. Han 

understregede i den henseende Viborg Fjernvarmes mål om, at førstevalget også skal være et billigere valg, og at dette mål 

ville indfris ved at træffe de rigtige beslutninger om fremtidens fjernvarme, herunder beslutningen om at lave en fælles orga-

nisering. En sådan organisering vil samle produktion og distribution under ét, hvilket vil optimere både produktion og distribu-

tion. 

 

Kristian Brøns Nielsen beskrev herefter den nye organisation og det forslag vedrørende det nye selskab, som bestyrelsen 

havde udarbejdet i fællesskab med de øvrige parter. Han understregede, at der var enighed om forslaget mellem parterne 

og at forslaget skulle ses som en fælles pakke. Han beskrev, at der altså var lavet en fælles aftale mellem Viborg Kommune 

og de 4 distributører om at danne et nyt fælles forbrugerejet selskab, og at det nye selskab vil blive stiftet som et andelssel-

skab med begrænset ansvar, et a.m.b.a., hvor forbrugerne får den afgørende indflydelse, men ikke hæfter personligt for 

selskabet. Der er altså hverken tale om en selvejende institution eller et kommunalt ejet kraftvarmeværk.  

 

Han forklarede, at det nye selskab vil overtage aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S, og at a.m.b.a.'et vil blive kaldt Viborg 

Varme, mens produktionen af varme skal drives i et datterselskab under a.m.b.a.'et, som formentlig kommer til at hedde 

Viborg Varme Produktion A/S og er et aktieselskab af skattetekniske grunde. Han så også opdelingen som en regnskabs-

mæssig fordel, da den gør det muligt at optimere produktionspriser og distributionsomkostninger bedst muligt. Han under-

stregede dog, at det vigtigste er enigheden om, at der skal fælles styring til, og at der dannes fælles mål. Han fortalte desu-

den, at aktierne i Energi Viborg Kraftvarme vil overtages til det beløb, som Viborg Kommune i sin tid indskød i selskabet, 

nemlig aktiekapitalen på 500.000 kr. 

 

Han forklarede herefter om det nye selskabs vedtægter og fortalte, at det nye selskab har til formål at skaffe alle billig fjern-

varme med fokus på forsyningssikkerhed, miljø, sundhed og de samfundsmæssige bedste løsninger. Han berettede, at 

vedtægterne i øvrigt er udformet med udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes standardvedtægter, ligesom Viborg Fjernvarmes 

advokat, en af de mest vidende indenfor fjernvarmejura i Danmark, Jacob Sparre Christiansen fra DLA-Piper, har rådgivet i 

vurderingen af, hvorledes vedtægterne for det nye selskab skulle udformes. 

 

Vedrørende indflydelsen i selskabet forklarede Kristian Brøns Nielsen, at der er fundet en balanceret fordeling af indflydelse 

baseret på en omfattende analyse af, hvor mange forbrugere, der bliver i det nye selskab, samt hvor meget varme, der bru-

ges. Han henviste til sin præsentation, hvoraf det fremgik, at andelshaverne var opdelt i 3 store grupper: 
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• Ejere, med knap 8.000 boliger 

• Private udlejere, med knap 4.000 boliger 

• Almene boligselskaber og deres lejere, med knap 5.600 boliger. 

 

Herudover ejede Viborg Kommune omkring 360 boliger. 

 

Kristian Brøns Nielsen forklarede, at nogle havde ment, at fordelingen af medlemmer i den nye bestyrelse samt stemmean-

tal skulle ske efter antal hoveder, mens andre havde ment, at det skulle ske ud fra varmeaftaget. Bestyrelsens forslag base-

rede sig på, at man havde sammenlagt disse to tal og divideret med to. Han henviste herefter igen til sin præsentation, 

hvoraf det fremgik, at ejerne på denne baggrund får 4 bestyrelsesmedlemmer, de private udlejere og deres lejere får 2 be-

styrelsesmedlemmer og de almene boligselskaber og deres lejere får 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Han oplyste, at det nye vil være, at der vælges af og blandt den pågældende gruppe. På andre beslutninger vil det dog være 

sådan, at alle stemmer tæller under ét. Dette betød ifølge Kristian Brøns Nielsen, at andre gruppers påvirkning af valget af 

repræsentanter til bestyrelsen på tværs af de tre grupper ikke skulle befrygtes, og han henviste i denne henseende til tidlige-

re spekulationer herom.  

 

Udover de 8 generalforsamlingsvalgte medlemmer fortalte Kristian Brøns Nielsen, at Viborg Kommune også havde mulighed 

for at udpege et medlem til bestyrelsen, hvis de ønskede det, ligesom der var åbnet for muligheden for at vælge et tiende 

medlem, hvis det blev fundet nødvendigt med en særlig ekspert i bestyrelsen. 

 

Han berettede, at generalforsamlingen fortsat vil være det øverste organ for det nye selskab, og at man endda har tillagt 

generalforsamlingen den besluttende beføjelse i forhold til investeringsbudgetterne for kommende år, hvilket i dag er en 

beføjelse, som ligger hos bestyrelsen. 

 

Kristian Brøns Nielsen berettede herefter om den midlertidige overgangsbestyrelse, som blev aftalt mellem Viborg Kommu-

ne og de 4 distributører, og som er omtalt i § 11 i det nye selskabs vedtægter. Han henviste til, at denne aftale om over-

gangsbestyrelse falder væk om et år, og fortalte, at han med det gode samarbejde, som efterfølgende har været, var meget 

tryg ved at selskabet vil starte op på denne måde. Han fortalte desuden, at den første generalforsamling i det nye selskab 

allerede vil blive afholdt i foråret 2021, og at der her skal vælges den permanente bestyrelse, som vil tiltræde ved udgangen 

af 2021. 

 

Han mindede desuden om, at medlemmerne skulle huske at melde sig som andelshavere, men at det kun var ejere, som 

kan blive "medejer" af selskabet, da man skal eje sin fjernvarmeforsynede ejendom for at blive andelshaver. Han understre-

gede dog, at lejere dog stadig har mulighed for at deltage i generalforsamlingerne og også stemme, hvis boligselskaberne 

eller den private udlejer delegerer en stemmeret til de lejere, der anmoder herom. 

 

Han oplyste desuden om, at hvis generalforsamlingen fulgte bestyrelsens anbefaling og godkendte forslaget til vedtægter 

mm. vil der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvilket formentlig vil blive den 8. oktober 2020, hvorpå der 

endeligt vil kunne tages stilling til Viborg Fjernvarmes nedlæggelse. Det nye selskab kan formentlig stiftes 1. november eller 

senest 1. december, da der er en del praktiske ting, der skal ordnes inden det nye år. Han oplyste desuden, at planen er, at 

Viborg Varme a.m.b.a. overtager aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S ved udgangen af året og pr. 1. januar 2021. 
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Afslutningsvis opfordrede Kristian Brøns Nielsen alle til at godkende bestyrelsens indstillinger og etablering af det nye sel-

skab, samt efterfølgende give bestyrelsen bemyndigelse til på et passende tidspunkt at nedlægge Viborg Fjernvarme. Han 

fortalte, at alle stemmer var afgørende, da der krævedes 2/3 flertal og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling for 

at opløse selskabet. Han udtrykte, at der ikke var tid til at bruge mere energi på at drøfte organisering mm., men at alle kræf-

ter nu skulle lægges i at skaffe alle billig, grøn, og driftssikker varme. 

 

Kristian Brøns Nielsen takkede for ordet. 

 

Beretningen blev overgivet til generalforsamlingens videre behandling under dirigentens ledelse.  

 

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

 

Leo Nørgaard: 

Leo Nørgaard fortalte, at han studsede over Kristian Brøns Nielsens præsentation, hvoraf det fremgik, at ejerne stod for 56 

% af varmeaftaget. Han mente, at det tidligere havde været 73-83 %, og spurgte derfor, hvorfor det pludseligt var faldet så 

meget. 

 

Dirigenten overlod herefter ordet til Kristian Brøns Nielsen til besvarelse af spørgsmålet. Kristian Brøns Nielsen henviste til, 

at procentberegningen beroede på de absolutte tal fra præsentationen, hvoraf det fremgik, at antallet af boliger for ejerne 

udgjorde 7.947, og at dette udgjorde 44 % af boligerne og 56 % af varmeaftaget, tilsammen 50 %, hvori også Overlund 

Fjernvarme var talt med. Kristian Brøns Nielsen kunne ikke genkende Leo Nørgaards tal på 73-83 %, men fortalte, at der var 

regnet på det mange gange og tjekket op. Dog var der kommet lidt flere til siden beregningerne på grund af ny-tilmeldinger. 

 

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. 

 

Henrik Lundsgaard forklarede, at der for året 2019 var afgivet erklæring uden notifikationer, dvs. uden forbehold. Årsrappor-

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

Forsyningstilsynets bestemmelser. 

 

Omkring køb og salg af varme fremhævede han, at både tallene for så vidt angår køb og salg var steget en del i forhold til 

tidligere år. Stigningen skyldes stigende varmepriser, men ikke stigende mængder. Ledningstabet var ligeledes højere på 

grund af den højere pris, men i kroner og øre var der ikke tale om et stigende ledningstab. 

 

Omkring de faktiske tal i forhold til budgettet forklarede han, at budgettet er på 0 kr., men at dette sjældent er muligt at ram-

me. Han forklarede, at der sammenlagt var et overskud i forhold til budgettet. Dette overskud udgjordes af et større netto-

salg af varme på 5 mio. kr., færre distributionsomkostninger på 4 mio. kr., hvilket blandt andet skyldtes et fald i ledningstabet 

sidst på året, samt færre energispareomkostninger på 4 mio. kr., med henvisning til formand Kristian Brøns Nielsens omtale 

heraf i sin beretning. Det samlede ordinære driftsresultat var således et overskud på 13 mio. kr. Han forklarede, at over-

skuddet fuldt ud vil blive udbetalt til varmeaftagerne henover 2020 gennem lavere pris, således at overskuddet går tilbage til 

medlemmerne. 
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Omkring forliget vedrørende geotermiprojektet forklarede han, at forligsbeløbet var 7,6 mio. kr. inkl. voldgiftssagsomkostnin-

ger. Han forklarede, at han i årsrapporten fra 2018 kunne redegøre for en hensættelse på 6 mio. kr., da beløbet ikke var 

kendt på dette tidspunkt. Der var således en merudgift på 1,6 mio. kr., som blev udgiftsført i årsrapporten for 2019, fordi 

forliget kom i 2019. Samlet er de 7,6 mio. kr. inddækket via reduktion af den frie egenkapital, så varmeprisbeløbet ikke er 

blevet belastet. Forligsbeløbet er finansieret fuldt ud ved låneoptagelse. 

 

Omkring årets resultatopgørelse fremhævede han bruttoresultatet, dvs. forskellen mellem køb og salg af varme, som var på 

5 mio. kr. over budgettet, samt de færre produktions- og energispareomkostninger. Overskuddet var på 12,6 mio. kr. (oprun-

det til 13. mio. kr. før omkring til de faktiske tal i forhold til budgettet). Årets resultat var på -1,6 mio. kr. på grund af geoter-

miprojektet. 

 

Omkring balancen fremhævede han, at værdien på de materielle anlægsaktiver, herunder ledningsnettet, var øget med ca. 6 

mio. kr., hvilket dækkede over samlede nye investering i ledningsnet mm. med 19 mio. kr., fratrukket afskrivninger på 13 

mio. kr. fra tidligere års køb. Han fremhævede desuden balancesummen, som blev øget fra 106 mio. kr. til 118 mio. kr. På 

gældssiden fremhævede han hensatte forpligtelser på 0 kr., som sidste år var 6 mio. kr. på grund af geotermiprojektet, som 

altså var blevet afregnet og derfor nulstillet. Han fremhævede desuden de kortfristede gældsforpligtelser og at varmeafta-

gerne skulle have penge tilbage, og at 13 mio. kr. i alt skal afregnes henover 2020 ved sænkning af varmepriserne. 

 

Omkring øvrige forhold fremhævede revisor en eventualforpligtelse, som var indsat i årsrapporten på grund af en procestil-

varsling i geotermi-sagen, som var nogle år gammel, men som han nævnte for god ordens skyld. 

 

Henrik Lundsgaard gav mulighed for at stille spørgsmål til årsrapporten. 

 

Stig Jensen: 

Stig Jensen takkede for en god gennemgang. Han havde spørgsmål til regnskabet i Energi Viborg Kraftvarme A/S, som det 

fremgik af bestyrelsesmødet af 5. maj 2020 i Energi Viborg Kraftvarme A/S, herunder om regnskabet var i overensstemmel-

se med varme- og elforsyningsloven. Han spurgte ind til Energi Viborg Kraftvarme A/S' naturgaspriser på 170 mio. kr., her-

under om priserne har været for høje, da de udgjorde 78 % af omsætningen. Han spurgte, om det havde været billigere at 

fyre af i naturgaskedler end at lave strøm. 

 

Han spurgte desuden ind til Energi Viborg Kraftvarme A/S' omkostninger til drift og vedligeholdelse af transmissionsnettet på 

2,6 mio. kr., administrationsomkostninger på 4,5 mio. kr. og omkostninger til konstitueringsaftalen på 1 mio. kr. Alle beløb 

forekom Stig Jensen høje. Stig Jensen henviste desuden til begrebet "forbruger", som måtte være den, som både forbrugte 

og købte tjenesteydelsen. Han mente, at baggrunden for uklarheden vedrørende omkostningerne var, at man hidtil havde 

kalkuleret omkostningerne anderledes. Han mente, at uklarheden belastede tilliden til institutionerne. 

 

Stig Jensens spørgsmål til revisor var således, om revisor havde haft lejlighed til at påse, om varme- og elforsyningsloven 

var opfyldt af Energi Viborg Kraftvarme A/S ved opgørelsen af omkostninger i Energi Viborg Kraftvarme A/S' årsregnskab, 

da Stig Jensen mente, at Energi Viborg Kraftvarme A/S ikke overholder varme- og elforsyningsloven. Han spurgte desuden, 

om revisor ville påtage sig at kigge nærmere på spørgsmålene til næste ekstraordinære generalforsamling. 

 

Dirigenten gav ordet til revisor. Revisor Henrik Lundsgaard takkede for spørgsmålet og henviste til, at Stig Jensen havde 

informeret ham på forhånd. Han oplyste, at de af Stig Jensen fremlagte tal stammede fra Energi Viborg Kraftvarme A/S' 

regnskab og ikke Viborg Fjernvarmes regnskab. Han forklarede, at revision for Viborg Fjernvarme kun kan omfatte data, 
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som revisor har legal adgang til, og at revisionen ikke kan udstrækkes til interne forhold hos en leverandør. Han henviste til, 

at Stig Jensens spørgsmål vedrørte overholdelse af el- og varmeforsyningsloven i forhold til varmepriserne for Energi Viborg 

Kraftvarme A/S, og at sådanne spørgsmål måtte stilles til Energi Viborg Kraftvarme A/S, da det er ledelsen hos denne leve-

randør, som har ansvaret for overholdelsen af loven. Han oplyste, at revisor i Energi Viborg Kraftvarme A/S også har et 

ansvar, men at revisor for Viborg Fjernvarme ikke har adgang til data for at kunne forholde sig til, om varme- eller elforsy-

ningsloven de facto er overholdt hos en leverandør. 

 

Stig Jensen spurgte herefter opfølgende, om det kunne lade sig gøre, hvis generalforsamlingen ønskede dette. 

 

Dirigenten bemærkede, at dette var besvaret af revisor, og at det ikke var muligt, da det vedrørte et andet selskab og at det 

ikke kunne besluttes under dette punkt, som alene angår godkendelse af Viborg Fjernvarmes årsregnskab. 

 

Da der ikke var flere spørgsmål og kun to personer stemte imod vedtagelse af regnskabet, konstaterede dirigenten, at regn-

skabet var vedtaget med stort flertal. Punktet var hermed udtømt. 

AD 4. BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSÅR FREMLÆGGES. 

Budgettet for indeværende driftsår blev fremlagt til orientering ved direktør Morten Abildgaard. Han oplyste, at gennemgan-

gen både indeholdt budget for 2020 samt budgetrevisionen pr. 1/7-2020. 

 

Morten Abildgaard fremhævede årets resultat fra 2019, som var på ca. 13 mio. kr. og som var indregnet i budgettet for 2020. 

Han oplyste, at varmeprisen var revideret pr. 1/7 ved budgetrevisionen, og at varmeprisen i andet halvår af 2020 ville være 

reduceret. Han oplyste desuden, at der var budgetteret med en gennemsnitlig varmepris på 44 øre pr. kWh og oplyste som 

kuriosum, at det svarede til ca. 12.500 kr. årligt for en gennemsnitsforbruger. Han henviste til, at dette tal i 2013 lå på om-

kring 18.000 kr., og at der således var sket et betydeligt fald, som gerne skulle fortsætte fremadrettet. 

 

Han berettede desuden om et reduceret varmetab, dog ikke procentuelt, da varmeprisen også var faldet. Han oplyste, at 

administrationsomkostningerne følger budgettet og stiger med lidt over 1 mio. kr. på grund af afsat beløb til den nye struktur. 

Han oplyste, at der oprindeligt var afsat 2 mio. kr., og at der i 2019 blev brugt 250.000 kr. hertil. Han fremhævede, at der er 

af afsat 1,5 mio. kr. til dette i 2020, og at budgettet dermed overholdes, men at dette altså var baggrunden for de højere 

administrationsomkostninger. 

 

Morten Abildgaard oplyste desuden om, at energispareomkostninger bortfalder pr. 31/12-2020, da energibesparelser ikke 

længere skal indberettes. Han understregede dog, at der stadig pågår en energispareindsats, da det giver bedre virknings-

grad. 

 

Vedrørende finansielle omkostninger oplyste han om, at disse udgjorde ca. 1,5 mio. kr. Han oplyste, at Viborg Fjernvarme 

for år tilbage valgte at forrente egenkapitalen og at Viborg Fjernvarme hertil har afsat, hvad der er godkendt af Forsyningstil-

synet, og at dette tilskrives egenkapitalen samt at dette giver robusthed i forhold til at skulle indhente finansiering eksternt. 

 

Morten Abildgaard gav mulighed for at stille spørgsmål til budgettet. 

 

Leo Nørgaard: 

Leo Nørgaard stillede spørgsmål til en række tal fra Energi Viborg Kraftvarme A/S' regnskab og spurgte, hvorvidt disse ind-

gik i produktionsomkostningerne i Viborg Fjernvarmes budget. 
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Morten Abildgaard bekræftede, at dette var tilfældet og forklarede, at der var klare synergier i at lægge administrationsom-

kostningerne sammen. 

 

Derefter fik dirigenten ordet, og da der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål til budgettet, var punktet udtømt. 

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

Investeringsplanen for det kommende år blev fremlagt til orientering ved direktør Morten Abildgaard. Han oplyste, at man på 

grund af den sene generalforsamling var langt med budgettet for 2021, som skulle behandles af bestyrelsen i den følgende 

uge, og at budgettet for 2020 var blevet revideret i forbindelse med halvårsregnskabet. 

 

Han oplyste, at en stor del af investeringsplanen vedrørte, hvordan Taphede, den nye udstykning i Viborg Øst på 1.500 

ejendomme, skulle forsynes. Han oplyste, at Taphede skulle forsynes via varmepumpe kombineret med, at Viborg Fjern-

varme (og det nye selskab) påtager sig forsyningspligten i etape 1. Han oplyste, at der var omkostninger til transmissions-

ledning for at kunne forsyne området, og at disse omkostninger var indarbejdet i budgettet for 2020 og 2021. Der var desu-

den forskelle i renovering og nyanlæggelse af ledningsnet og transmission på grund af omlægning af investering, således at 

der var mulighed for at gå ind i Taphede allerede i efteråret 2020. 

 

Han berettede desuden om, at der var indgået aftale med Boligselskabet Sct. Jørgen om at omlægge blokcentralen på Klo-

stervænget, således at dette område kan forsynes fra starten af 2021 gennem distributionsnettet i stedet for transmissions-

nettet. 

 

Han oplyste, at Viborg Fjernvarme alt i alt regnede med, at anlægsinvesteringerne i 2020 vil være omkring 22 mio. kr., men 

at der altså er sket omlægninger på grund af udrulning i Taphede, aftalen med Boligselskabet i Sct. Jørgen samt installation 

af supplerende pumper rundt omkring. 

 

Han oplyste desuden om, at Viborg Fjernvarme har et gammelt ERP-system, og at der er afsat penge til at få skiftet dette. 

Dette vil blive timet med sammenlægningen, således at det nye ERP-system både vil kunne rumme produktion og distributi-

on mv. 

 

Viborg Fjernvarme (og det nye selskab) vil desuden afsætte penge til renovation af ledningsnettet. I den forbindelse oplyste 

han, at det eksisterende net er godt, men at man vil skifte ud og dermed effektivisere, hvis der er en økonomisk fordel heri. 

 

Han forklarede desuden, at der er afsat puljemidler til at udleje fjernvarmevekslere og skifte fjernvarmemålere, som er en 

investering over en periode på 6 år. 

 

Morten Abildgaard fortalte, at det generelt vedrørende investeringsbudgetterne gælder, at de fremlagte budgetter flyttes over 

i a.m.b.a.'et og bliver drevet her, dog selvfølgelig med sammenlægning af relevante poster fra Energi Viborg Kraftvarme A/S. 

 

Morten Abildgaard gav mulighed for at stille spørgsmål til investeringsplanen. 

 

Derefter fik dirigenten ordet, og da der ikke var bemærkninger eller spørgsmål til investeringsplanen, var punktet udtømt.  
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AD 6. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN. 

Bestyrelsen stillede forslag om stiftelse af Viborg Varme a.m.b.a. og likvidation af Viborg Fjernvarme samt yderligere forslag 

til vedtægter, bestyrelsesmedlemmer, bemyndigelse til at underskrive nødvendige aftaler og valg af advokat til likvidation. 

 

Dirigenten læste bestyrelsens forslag i dagsordenens pkt. 6.a højt: 

 

"Bestyrelsen stiller forslag om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., ved indskud af Viborg Fjernvarmes aktiver, passiver, ret-

tigheder og forpligtelser. Forslaget indebærer efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme.; se bilag 1" 

 

Dirigenten oplyste, at ordlyden af forslagene i dagsordenens pkt. 6.b-e indebar, at disse kun ville blive stillet, såfremt forsla-

get i dagsordenens pkt. 6.a blev godkendt. Dirigenten forstod derfor forslaget fra bestyrelsen således, at der først skulle 

tages stilling til forslaget i dagsordenens pkt. 6.a, og at der, såfremt dette blev vedtaget, ville blive taget samlet stilling til 

forslagene i dagsordenens pkt. 6.b-e. Derfor skulle der først ske afstemning af forslaget i dagsordenens pkt. 6.a og derefter 

pkt. 6.b-e. Forinden afstemningerne ville der være mulighed for at motivere forslagene. 

 

Dirigenten oplyste om, at forslaget i dagsordenens pkt. 6.a indebar en stiftelse af Viborg Varme a.m.b.a., men samtidig en 

vedtagelse af efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme. Dirigenten læste i den forbindelse Viborg Fjernvarmes vedtæg-

ter, § 10, stk. 1, højt: 

 

"Beslutning om foreningens opløsning ved hel eller delvis overdragelse, spaltning, fusion eller likvidation kan kun vedtages 

af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning." 

 

Dirigenten læste herefter Viborg Fjernvarmes vedtægter, § 6, stk. 8, om vedtægtsændringer højt: 

 

"Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsam-

lingen, og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af stemmeberettigede afgivne stemmer, som er repræ-

senteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. 

 

Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget af 2/3 

af de repræsenterede stemmeberettigede, indkalder bestyrelsen med et varsel på 14 dage til en ny generalforsamling. 

 

Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling, og forslag kan da ved-

tages alene med simpel stemmeflerhed af de stemmeberettigede, uden hensyn til det repræsenterede antal stemmeberetti-

gede." 

 

Dirigenten konstaterede, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede ikke var til stede på generalforsamlingen. Han oply-

ste, at dette betød, at hvis forslaget blev vedtaget af 2/3 af de fremmødte stemmer, var forslaget vedtaget på denne general-

forsamling, således at forslaget vil være endeligt vedtaget, såfremt det bliver genbekræftet med simpel stemmeflerhed på en 

ny generalforsamling, som skal holdes med 14 dages varsel, men senest 4 uger fra dags dato. 

 

Herefter blev ordet givet videre til formanden, Kristian Brøns Nielsen, som ønskede at motivere forslaget. 

 

Kristian Brøns Nielsen henviste til sin tidligere beretning vedrørende baggrunden for sammenlægningen samt redegørelsen 

for arbejdet i sammenlægningsprocessen. Han anbefalede stærkt alle at stemme ja, og berettede, at der var blevet arbejdet 
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på at omlægge blokcentraler og forsyningsgrundlaget, men hvis det skulle resultere i egentlig effektivitet, så skulle det laves 

under ét. Han understregede, at alle værdier ville blive overdraget til det nye selskab, og at man derfor ikke mistede noget.  

 

Kristian Brøns Nielsen takkede for ordet og gav ordet til foreningens advokat, Jacob Sparre Christiansen. 

 

Jacob Sparre Christiansen takkede for ordet og fortalte, at han overordnet ville gennemgå fusionsaftalens udformning. Han 

forklarede, at fusionsaftalen udgør den overordnede juridiske ramme for gennemførelsen af den nye organisering. Aftalen er 

indgået mellem Viborg Fjernvarme, Energi Viborg Kraftvarme A/S og boligselskaberne og indeholder bilag, vedtægter, åb-

ningsbalance mv. 

 

Han forklarede, at fusionsaftalen overordnet fastlægger, hvilke myndighedsgodkendelser og -afklaringer, der er nødvendige 

for at stifte Viborg Varme a.m.b.a., herunder bindende forhåndsbesked fra SKAT om stiftelsen, da produktionsanlægget i 

Hald Ege samtidig overtages. Der er på denne baggrund tale om et produktionsselskab, og han kunne oplyse, at SKAT har 

bekræftet skattefrihed. Herudover skal bevillingsforhold søges afklaret hos Energistyrelsen. Han kunne hertil oplyse, at der 

var en god dialog og et indledende positivt svar, samt at et endeligt svar kunne forventes i efteråret. 

 

Han forklarede, at fusionsaftalen regulerer hvordan og på hvilke vilkår, stiftelsen finder sted. Han oplyste, at stiftelsen rent 

teknisk sker ved, at aktiver, passiver mv. overdrages, og at dette regnskabsteknisk sker med tilbagevirkende kraft fra 1. 

januar 2020, men juridisk ved stiftelsesdatoen. 

 

Han forklarede desuden, at vedtægterne i det nye selskab er udarbejdet efter Dansk Fjernvarmes standardvedtægter og 

indeholder samme definition af andelshavere. Han oplyste, at selskabets formål er udvidet til både at omfatte produktion og 

distribution, da produktionsselskabet i Hald Ege overtages. Selskabet kan desuden eje andele med henblik på at selskabet 

kan overtage aktiekapitalen i Energi Viborg Kraftvarme A/S. Han henviste til Kristian Brøns Nielsens beretning om, at Energi 

Viborg Kraftvarme A/S vil blive omdøbt ved overdragelsen. 

 

Han oplyste, at kompetencerne i det nye selskab er fastlagt traditionelt, således at generalforsamlingen er øverste organ og 

omnipotent, dvs. kan beslutte alt. Der vælges 8 bestyrelsesmedlemmer samt 1 fra byrådet og eventuelt en ekspert. Der 

laves en overgangsbestyrelse. Han oplyste desuden, at han havde gennemgået vedtægterne og at disse var i overens-

stemmelse med standardvedtægterne og varmeforsyningsloven.  

 

Han oplyste, at stiftelsen finder sted, når generalforsamlingerne hos alle parter har godkendt den og de relevante myndig-

hedsgodkendelser er opnået.  

 

Jacob Sparre Christiansen gav mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Peter Schaarup: 

Peter Schaarup havde spørgsmål til vedtægterne. Han spurgte, hvorvidt disse var omfattet af dette punkt eller det næste.  

 

Dirigenten bemærkede, at det var tanken, at der blev stemt om forslaget i dagsordenens pkt. 6.a. nu, dvs. stiftelsen af Vi-

borg Varme a.m.b.a. og nedlæggelsen af Viborg Fjernvarme. Hvis dette forkastes, stemmes der kun om pkt. 6.f. Hvis forslag 

6.a. vedtages, stemmes om pkt. 6.b-e. Her vil der blive anledning til at stille spørgsmål til vedtægterne. 
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Ole Capion: 

Ole Capion fik herefter ordet og oplyste indledende, at han repræsenterede komitéen af kritiske fjernvarmeforbrugere. Han 

spurgte, hvordan det kunne sikres, at det nye selskab ikke ville blive en 'skraldespand' og ikke ville blive belastet af alt, hvad 

der overdrages til selskabet. Han udtrykte desuden bekymring vedrørende verserende forhold vedrørende retssager, myn-

digheder og procestilvarslingen, da der i aftalen også står, at aftaleforpligtelser overdrages. Han mente ikke, at forbrugerne 

havde fået meget at vide om, hvad dette betød, og ville derfor gerne høre mere om dette. Han mente desuden, at kraftvar-

meværket på Industrivej ikke havde en fremtid i det nye selskab, da det i fremtiden skal erstattes af varmepumper. Ole Ca-

pion spurgte desuden ind til status på Apple-projektet, og udtrykte, at han ikke mente, at det skulle være en del af det nye 

selskab. Han mente, at projektet skabte stor usikkerhed om økonomi og forsyningssikkerhed, da projektet vil blive nedlagt, 

når Apple ikke længere ønsker at være en del af projektet, når Apple får dårlig økonomi eller på grund af den tekniske udvik-

ling. Man vil så stå med en stor investering på 100-200 mio. kr., hvorfor han også gerne ville vide, om og hvordan Apple-

projektet blev en del af det nye selskab. 

 

Kristian Brøns Nielsen fik ordet og til besvarelse af Ole Capions spørgsmål. Vedrørende spørgsmålet, om man overtager en 

'skraldespand', bemærkede Kristian Brøns Nielsen, at dette ikke var tilfældet, men at man derimod overtager et produktions-

selskab, som Viborg Fjernvarme i dag er forpligtet til at aftage varme fra, men som man i fremtiden vil eje og derfor få be-

slutningskraft over. Han nævnte, at de juridiske bindinger ikke ændres af, hvem der er driftsherre, og at den juridiske og 

økonomiske forpligtelse ikke vil ændre sig. Han udtrykte, at der ikke blev overdraget gæld, som man ikke ville have fået 

alligevel, hvorfor der ikke var en driftsrisiko. 

 

Vedrørende proceskravet udtrykte han, at dette var mere juridisk og ikke vedrører den nuværende eller fremtidige bestyrel-

se. Han mente desuden, at kravet vil være en erstatning til forbrugerne, som vil blive afkrævet af disse gennem selskabet og 

varmepriserne, og at det kun var advokater, som kunne tjene på kravet. 

 

Vedrørende kraftvarmeværket udtrykte han, at det ikke skal bruges på sigt, og at planen er, at det udfases, men at det skal 

ske i god ro og orden og i takt med nye indførelsen af nye opvarmnings- og energiformer. Han oplyste, at der ikke var 

uenighed mellem Viborg Kommune, Energi Viborg Kraftvarme A/S, Viborg Fjernvarme eller de andre parter om, hvordan det 

skal foregå, hvilket er betryggende i forbindelse med overgangen til nye energiformer. 

 

Vedrørende Apple oplyste han, at der arbejdes på, at det kan blive en mulighed, men at man ikke vil påtage sig en økono-

misk risiko, hvis den ikke kan afdækkes. 

 

Afred Vester: 

Alfred Vester fik herefter ordet og bemærkede, at han ikke kunne se, hvad man skulle med kraftvarmeværket i det nye sel-

skab, når man var klar over, at det ikke kunne bruges til kraftvarmeproduktion i fremtiden. Han bemærkede desuden vedrø-

rende Apple-projektet, at man ville stå med en stor investering, som man ikke fik igen. 

 

Kristian Brøns Nielsen fik ordet og bemærkede, at man ikke påtog sig en ekstra forpligtelse ved at overtage kraftvarmevær-

ket. Han bemærkede, at man også overtager ledningsnet og spidslastcentraler mm., som alle skal indgå i omstillingen til 

andre energiformer. Han understregede desuden vigtigheden af at samle produktion og distribution under ét, så beslutninger 

kunne træffes set under ét. 

 

Da der ikke var flere spørgsmål, erklærede dirigenten, at man var klar til afstemning. Dirigenten understregede, at der skulle 

en vedtagelse med 2/3-flertal til og bad desuden Morten Abildgaard om til orientering at oplyse om antallet af stemmer, som 

var til stede på generalforsamlingen. 
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Morten Abildgaard oplyste, at der var 433 stemmer til stede, som fordelte sig med 87 stemmer fra ejere (parcelhuse mv.), 12 

stemmer fra lejere, 284 stemmer fra private udlejere og 50 stemmer fra boligselskaberne. Han oplyste desuden, at Viborg 

Kommune ikke havde bedt om at få udleveret sine stemmer. 

 

Dirigenten oplyste, at det var en skriftlig afstemning ved brug af stemmeseddel nummer 1, og at man skulle skrive 1, hvis 

man ønskede at stemme ja, og 2, hvis man ønskede at stemme nej. Han oplyste desuden, at selskabets revisor var stem-

metæller. 

 

Der blev herefter stemt. 

 

Efter afstemningen og optællingen oplyste dirigenten om afstemningsresultatet. Han oplyste, at 414 havde stemt ja, 17 hav-

de stemt nej og 2 havde stemt blank. Forslaget var derfor vedtaget med 95,6 % af stemmerne og dermed over 2/3. 

 

Dirigenten oplyste herefter, at man nu var i den situation, at man gik videre til afstemning af forslagene i dagsordenens pkt. 

6.b-e, ligesom han oplyste, at forslaget i dagsordenens pkt. 6.f vedrørende bestyrelseshonorar faldt bort, da forslaget var 

betinget af, at pkt. 6.a ikke blev vedtaget. 

 

Dirigenten læste herefter forslagene i dagsordenens pkt. 6.b-e højt: 

 

"b. Såfremt forslaget under pkt. a godkendes af generalforsamlingen, stiller bestyrelsen forslag om godkendelse af de som 

Bilag 2 vedlagte vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a. 

 

c. Såfremt forslaget om stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. under a. og forslaget under b. godkendes som indstillet, stiller 

bestyrelsen forslag om valg af følgende bestyrelsesmedlemmer til overgangsbestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a.: 

 

Bestyrelsesmedlem 1: Kristian Brøns Nielsen 

Bestyrelsesmedlem 2: Ole Anders Petersen 

Bestyrelsesmedlem 3: Tina Weilert 

Bestyrelsesmedlem 4: Benjamin Galacho 

 

d. Såfremt forslag a. godkendes af generalforsamlingen, anmoder bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til at 

underskrive samtlige nødvendige aftaler og selskabsdokumenter som led i etableringen af Viborg Varme A.m.b.a., jf. bilag 1. 

 

e. Såfremt forslag a. godkendes af generalforsamlingen, indstiller bestyrelsen, at generalforsamlingen vælger advokat Jacob 

Sparre Christiansen (DLA Piper) til at forestå opløsningen af Viborg Fjernvarme, jf. vedtægternes pkt. 10.2 og bilag 1." 

 

Dirigenten gav bestyrelsesformand Kristian Brøns Nielsen og advokat Jacob Sparre Christiansen mulighed for at motivere 

forslagene. Da ingen af disse ønskede dette, gav dirigenten mulighed for at stille spørgsmål og bemærkninger. 

 

Peter Schaarup: 

Peter Schaarup erklærede indledende, at han gik ud fra, at forslagene omhandlede vedtægterne, jf. dagsordenens pkt. 6.b.  
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Dirigenten forklarede, at forslagene i dagsordenens pkt. 6.b-e ville blive stillet til afstemning som en samlet pakke, som be-

styrelsen ikke ønskede delt op. Dirigenten oplyste om, at bestyrelsen havde en juridisk ret til at samle sine forslag på denne 

måde. 

 

Peter Schaarup stillede ændringsforslag til vedtægterne i det nye selskab og forklarede, at det var korrekt, at vedtægterne 

var taget fra Dansk Fjernvarmes standardvedtægter, men at der var mange nuancer. Han gennemgik herefter sine æn-

dringsforslag. Indledende bemærkede han, at han i § 3, stk. 4 havde foreslået indsat en bestemmelse om, at lejere også 

skal have stemmeret. Dette fremgik ifølge Peter Schaarup af loven, ligesom det også havde været sådan før. Han læste 

herefter højt fra en mail fra Forsyningstilsynet vedrørende varmeforsyningsloven: 

 

"Varmeforsyningsloven regulerer det direkte kundeforhold, uanset om man er lejer, ejer eller andelshaver. En direkte kunde 

har sin egen hovedmåler og afregner direkte hos og med den pågældende varmeforsyningsvirksomhed."  

 

Peter Schaarup oplyste, at han havde fået denne meddelelse fra Forsyningstilsynet i marts måned og at udtalelsen byggede 

på en afgørelse fra Forsyningstilsynet i 2015. Han oplyste, at han ville anke, hvis man ikke ville rette sig efter dette, og at 

man derved risikerede at generalforsamlingen skulle gå om. 

 

Peter Schaarup bemærkede herefter, at han desuden foreslået ændringer til de nye vedtægters § 6, stk. 12, hvorefter for-

slag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest inden udgangen af februar. Han 

henviste til, at der på dette tidspunkt ikke forelå noget regnskab, og havde på denne baggrund foreslået, at forslag, som 

ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest inden udgangen af marts, så man havde 

20 dage. Han oplyste, at den korteste dato, han havde kunnet finde i andre fjernvarmeselskaber var 6 dage. 

 

Peter Schaarup oplyste desuden, at han havde foreslået ændringer til § 7. Han oplyste, at ændringsforslaget gik ud på, at 

det eksterne medlem og medlemmerne fra Viborg Byråd ikke behøvede at være varmeaftagere. Det samme gjaldt Overlund 

Fjernvarmes formand.  

 

Peter Schaarup spurgte herefter dirigenten om dirigenten var enig i, at hans forslag var ændringsforslag og ikke selvstændi-

ge forslag. Dirigenten erklærede sig enig heri. 

 

Peter Schaarup oplyste herefter om et andet forslag til ændringer til § 7 i de nye vedtægter. Ændringsforslaget gik ud på, at 

bestyrelsesmedlemmer kun skal kunne genvælges to gange, hvilket han oplyste om også var tilfældet i Viborg Fjernvarmes 

vedtægter. Han udtrykte, at baggrunden for bestemmelsen var, at Viborg Fjernvarme for 8 år siden fandt det fornuftigt at 

undgå indforståethed og fornuftigt, at der kom kreativitet og nye personer ind i bestyrelsen. Herudover indeholdte Peter 

Schaarups ændringsforslag forslag til, at man erstattede "udpeges" med "vælges" i de nye vedtægter. 

 

Vedrørende § 11 og overgangsbestemmelserne indeholdte Peter Schaarups ændringsforslag forslag om, at slette bestyrel-

sens mulighed for at kunne beslutte, at Overlund Fjernvarme kan udpege et medlem til overgangsbestyrelsen og erstatte det 

med, at Overlund Fjernvarme kan tildeles en post som observatør i overgangsbestyrelsen. Han motiverede forslaget med, at 

man ikke skal kunne udpege en person, hvis man endnu ikke ved, om man vil være medlem. 

 

Peter Schaarup sluttede herefter sit indlæg. Dirigenten gav ordet til formand Kristian Brøns Nielsen for kommentarer. 

 

Kristian Brøns Nielsen bemærkede, at man havde holdt møder med Peter Schaarup og øvrige og her forklaret forhandlings-

forløbet. Han understregede, at Overlund Fjernvarme ikke ville få en plads i overgangsbestyrelsen, hvis de ikke ønskede at 
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være med, men at Overlund Fjernvarmes generalforsamling først lå i oktober, og man derfor ikke på nuværende tidspunkt 

vidste, om de ville være med. Vedrørende lejerrepræsentationen forklarede Kristian Brøns Nielsen, at man havde spurgt 

Forsyningstilsynet og desuden indskrevet i vedtægterne, at bestyrelsen kan foretage sådanne ændringer i vedtægterne, 

som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, således at det kan ændres, hvis Forsyningstilsynets tilbage-

melding er negativ. Han oplyste, at man havde ændret flere dele af vedtægterne på baggrund af input fra blandt andet Peter 

Schaarup og takkede Peter Schaarup for dette. Man havde blandt andet tillagt generalforsamlingen yderligere beføjelser 

vedrørende vedtagelsen af langsigtede investeringsbudgetter. Han anbefalede at stemme ja til pakken i sin helhed. Han gav 

herefter ordet til advokat Jacob Sparre Christiansen. 

 

Jacob Sparre Christiansen takkede for ordet og spørgsmålet. Han forklarede, at han var bekendt med afgørelsen fra Energi-

klagenævnet. Peter Schaarups spørgsmål omhandlede, hvornår man er varmeaftager og direkte afregner og har ret til at 

blive optaget som andelshaver i a.m.b.a.'et, jf. vedtægternes § 3. Energiklagenævnets afgørelse vedrørte varmeforsynings-

lovens § 23 h om forbrugerindflydelsesbegrebet og omhandlede, om man kunne afregne direkte (fra udlejer) eller fra varme-

selskabet. Jacob Sparre Christiansen mente derfor, at det ville være en modsætningsslutning fra en i øvrigt tvivlsom afgø-

relse og ordlyd i varmeforsyningsloven, men at det var korrekt, at afgørelsen kunne så tvivl. På denne baggrund og på bag-

grund af Peter Schaarups spørgsmål havde man derfor forespurgt en vejledende udtalelse, og hvis denne falder ud mod 

forventning, vil man indrette vedtægterne herefter. Man forventede imidlertid ikke et sådant svar. 

 

Vedrørende overgangsbestyrelsen udtalte Jacob Sparre Christiansen, at forbrugerindflydelsesbegrebet kan opfyldes direkte 

og indirekte, og at indirekte opfyldelse f.eks. var ved vælgerrepræsentanter, som kan vælge bestyrelsen. Varmeforsynings-

loven var ifølge ham derfor opfyldt. 

 

Peter Schaarup forklarede, at han havde spurgt Viborg Fjernvarme og at der var ca. 200-300 som boede i egen lejlighed og 

havde egne målere, hvor Viborg Fjernvarme sendte direkte afregning. Han gav desuden udtryk for, at alle nye plejehjemslej-

ligheder f.eks. skal have stemmeret. Han orienterede også om, at han gennem aktindsigt havde fået en pressemeddelelse 

om sammenlægningen, og at den foreslåede måde at gøre det på ikke var i overensstemmelse med, hvad man havde aftalt, 

da det fremgik af pressemeddelelsen, at Viborg Kommune havde udtrykt, at man ville "søge følgende godkendt i de respek-

tive besluttende organer". Han mente ikke, at kommunen havde været interesseret i at presse noget ned over varmeaftager-

ne. 

 

Peter Schaarup takkede herefter for ordet.  

 

Ole Capion: 

Ole Capion fik herefter ordet. Han udtrykte, at det virkede meget konstrueret til fordel for ikke-forbrugere, og at han så sel-

skabet som forbrugerejet, men ikke forbrugerledet. Han mente desuden, at vedtægterne i forhold til valg af bestyrelsesmed-

lemmer virkede politisk bestemt. Det virkede desuden mærkeligt, at der var 8 medlemmer i bestyrelsen, da der normalt an-

vendes et ulige nummer. Det eksterne medlem og byrådsmedlemmet virkede desuden underligt og ikke-forbrugervenligt. 

Han mente, at bestyrelsen burde bestå af et overtal af ejere samt en ekspert og et medlem fra Viborg Kommune uden 

stemmeret. 

 

Han mente desuden ikke, at man kunne lave overgangsbestyrelsen som den var, da det betød, at alt kunne bestemmes i 

det næste halvandet år uden forbrugerindflydelse. Han mente ikke, at der var blevet givet svar på, hvorfor en overgangsbe-

styrelse var nødvendig. 
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Stig Jensen: 

Ordet blev herefter givet til Stig Jensen, som stillede forslag om, at § 11 udgår af vedtægterne for det nye a.m.b.a. 

 

Kristian Brøns Nielsen fik herefter ordet til besvarelse af spørgsmålene og bemærkningerne. Vedrørende overgangsbesty-

relsen bemærkede han, at den var nødvendig, fordi man i dag ikke var den stiftende generalforsamling for det nye selskab, 

da dette blev oprettet af 5 parter, som havde indgået en aftale om at lave det på denne måde. Aftalen blev lavet før arbejdet 

med vedtægterne, og her blev det besluttet at indsætte en overgangsbestyrelse for at få selskabet startet op. Han udtrykte, 

at han var fortrøstningsfuld for, at der ikke var modsatrettede interesser, og at det var en god måde at starte selskabet op 

på, således at de parter, som skulle lægge aktiver ind i det nye selskab, også var med til at starte det op. Han bemærkede, 

at han ikke kunne forestille sig at forbrugerne kom i mindretal til den store generalforsamling i det nye selskab til næste år, 

og understregede, at der har været fuld enighed blandt de stiftende parter og at alle står bag vedtægterne. Han oplyste, at 

justeringer ville medføre, at møllen startede forfra, og at det derfor var mere hensigtsmæssigt at rette til efterfølgende. Han 

udtrykte, at hvis Peter Schaarups ønske om stemmeret til lejere med selvstændige målere, efterfølgende på grund af myn-

dighedshenstillinger, skulle blive aktuel, ville bestyrelsen selvfølgelig skulle forholde sig hertil. Han anbefalede at afvise 

ændringsforslagene og stemme ja til bestyrelsens samlede forslag. 

 

Peter Schaarup: 

Peter Schaarup fik ordet og oplyste om, at han havde haft en drøftelse med kommunaldirektør Lasse Jacobsen om Viborg 

Kommunes involvering og anmodede Lasse Jacobsen om at redegøre for dette. Lasse Jacobsen havde ingen kommentarer. 

 

Alfred Vester: 

Alfred Vester fik ordet. Vedrørende spørgsmålet om lejernes indflydelse udtrykte han, at der var blevet læst en masse para-

graffer op, men at han ikke havde hørt, at det var forbudt, at lejerne fik medbestemmelse. Han mente, at boligselskaberne 

ikke ønskede lejernes indflydelse. 

 

Dirigenten fik herefter ordet og takkede for indlæggene. Han redegjorde for, at der var stillet to ændringsforslag til bestyrel-

sens forslag, dels ændringsforslaget, som Peter Schaarup havde redegjort for, dels ændringsforslaget fra Stig Jensen om, at 

§ 11 i vedtægterne for det nye selskab udgik. 

 

Dirigenten oplyste, at han forstod bestyrelsens forslag i dagsordenens pkt. 6.b-e som en pakke i sin helhed og at bestyrel-

sen ikke ønskede forslaget fremmet, såfremt det ikke blev vedtaget i sin helhed. Dirigenten spurgte formand Kristian Brøns 

Nielsen, om dette var korrekt forstået. Kristian Brøns Nielsen erklærede, at dette var korrekt forstået.  

 

Dirigenten oplyste derefter, at afstemningen ville foregå således, at en stemme, som indebar et ja til bestyrelsens forslag 

samtidig indebar et nej til ændringsforslagene. Dirigenten erklærede desuden, at han anerkendte, at der var tale om æn-

dringsforslag og ikke selvstændige forslag. Dirigenten forklarede desuden, at bestyrelsen juridisk havde ret til at fremsætte 

sit forslag således, at det ikke blev fremmet, hvis det ikke blev vedtaget i sin helhed. 

 

Dirigenten oplyste på denne baggrund, at hele forslaget i dagsordenens pkt. 6.b-e faldt bort, hvis bestyrelsens forslag ikke 

blev vedtaget. Han oplyste desuden, at vedtagelsen ikke krævede kvalificeret flertal efter vedtægterne, men alene almindelig 

stemmemajoritet. Han oplyste, at der altså nu blev stemt om bestyrelsens forslag i dagsordenens pkt. 6.b-e på stemmesed-

del nr. 2. Hvis man stemte ja, skulle man skrive 1, og hvis man stemte nej, skulle man skrive 2. 

 

Dirigenten bemærkede, at der var et spørgsmål forinden afstemningen. 
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Alfred Vester: 

Alfred Vester fik ordet og bemærkede, at han mente, at ændringsforslag skulle stilles til afstemning, således at de mest 

vidtgående forslag blev stillet til afstemning først. 

 

Dirigenten takkede for bemærkningen og erklærede sig enig heri, men erklærede samtidig, at det også var sådan, at den, 

som stiller et forslag, er berettiget til at erklære, at man ikke vil have sit forslag fremmet, hvis det ikke stemmes igennem, 

som det er.  

 

Alfred Vester spurgte herefter uddybende, om det så betød, at forslaget skulle stemmes igennem samlet som én pakke. 

Dirigenten bekræftede dette. Alfred Vester udtrykte, at han fandt dette diktatorisk. Peter Schaarup fik ordet og opfordrede på 

denne baggrund til, at man stemte nej, selv om det ville koste en ekstra generalforsamling. 

 

Forslaget blev herefter optaget til skriftlig afstemning. 

 

Efter afstemningen og optællingen blev generalforsamlingen genoptaget. Dirigenten oplyste herefter om afstemningsresulta-

tet. Han oplyste, at 391 havde stemt ja, 32 havde stemt nej og 1 havde stemt blankt. Forslaget var derfor vedtaget med 92,2 

% af stemmerne, da det opfyldte kravet om simpel majoritetsflertal. 

 

Dirigenten oplyste som redegjort for tidligere, at afstemningen var om en samlet pakke, som bestyrelsen havde fremsat, og 

at forslagets vedtagelse derfor samtidig var en forkastelse af ændringsforslagene, da bestyrelsen ikke ønskede at fremsætte 

et ændret eller delt forslag. Dirigenten understregede, at bestyrelsen havde ret til at fremsætte sit forslag på denne måde, og 

at dette ville fremgå af referatet fra generalforsamlingen. 

 

Dirigenten erklærede herefter, at forslagene i dagsordenens pkt. 6.b-e var vedtaget og at pkt. 6.f som tidligere nævnt var 

bortfaldet. 

 

AD 7. INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER/VARMEAFTAGERE. 

Der er indkommet ét forslag fra Stig Jensen. Dirigenten gav Stig Jensen mulighed for at motivere sit forslag. 

 

Stig Jensen 

Stig Jensen takkede for ordet. Han oplyste om, at det afgørende for ham i februar måned ved forslagets fremsættelse var, at 

der kunne ske sammentænkning af produktion og distribution af fjernvarmen. Man arbejdede med at reducere spild, og det 

er opnået med det, som er på vej til at blive realiseret. Han bemærkede, at manglende dialog, store omkostninger til admini-

stration, advokat og revisor, måtte henstå. Han trak herefter sit forslag. 

 

Dirigenten takkede Stig Jensen og da der ikke var flere forslag, var punktet udtømt. 

 

AD 8. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.  

På valg var: Medlemsvalgt (ejere): Tina Weilert, modtager genvalg 

Medlemsvalgt (private udlejere): Benjamin Galacho, modtager genvalg 

Varmeaftagervalgt: Peter Rønning-Bæk, modtager genvalg 

Leif Duus, modtager genvalg 
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Dirigenten spurgte, om der var nogen forslag til andre bestyrelsesmedlemmer. Peter Schaarup spurgte, om medlemmerne 

var til stede og om de ville rejse sig. Medlemmerne rejste sig. 

 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogen forslag til andre medlemmer. Da ingen på generalforsamlingen på opfordring 

modsatte sig valget, var alle fire medlemmer genvalgt. 

 

AD 9. VALG AF SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN.  

På valg var: Medlemsvalgt (ejere): Peter Lilholt, modtager genvalg 

Medlemsvalgt (private udlejere): Rene Nielsen, modtager genvalg 

Varmeaftagervalgt: Vakant. 

 

Dirigenten spurgte, om der var nogen forslag til en suppleant vedrørende den vakante plads. Johannes Steensgaard, for-

mand for Boligselskabet Sct. Jørgen, foreslog Belinda Bech, Dalvikvej 36. Belinda Bech erklærede at ville stille op som sup-

pleant. 

 

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag til suppleanter til bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at dette ikke var tilfæl-

det. Da ingen på generalforsamlingen på opfordring modsatte sig valget af de tre suppleanter, blev alle tre suppleanter valgt. 

AD 10. VALG AF REVISOR. 

Bestyrelsen indstillede Ullits & Winther Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. 

 

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

AD 11. EVENTUELT.  

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet. 

 

Ole Jespersen: 

Ole Jespersen fik ordet. Ole Jespersen orienterede om, at man var i gang med at indsamle underskrifter til gruppesøgsmålet 

og opfordrede til at underskrive inden 21. september, hvis man endnu ikke havde gjort det. Han takkede Boligselskabet 

Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen, som havde tilmeldt sine lejere. Han forklarede, at han ikke forstod, hvorfor de store 

udlejere ikke gjorde det samme, men at disse måske var under pres fra visse private udlejere. Han oplyste, at man ikke 

havde glemt skandalen i Kvols. Han oplyste desuden, at der nu skulle stiftes et nyt selskab, hvor de private forbrugere afta-

ger 40 % af varmen fra, men er sat uden for indflydelse. Han henviste til en udtalelse fra borgmester Ulrik Wilbek om, at der 

skulle være forbrugerindflydelse, men at dette ikke var tilfældet i overgangsbestyrelsen. Han udtrykte, at dette dog ikke var 

første gang, at en politik løb fra sit ord. Han takkede herefter for ordet. 

 

Dirigenten gav herefter ordet til formand Kristian Brøns Nielsen for afsluttende bemærkninger. Dirigenten takkede for god ro 

og orden. 

 

Kristian Brøns Nielsen takkede for en god generalforsamling og for at respektere COVID-19-forholdene. Han erklærede, at 

bestyrelsen ville gøre sit bedste, både i overgangsbestyrelsen og den vedvarende bestyrelse. Han erklærede desuden, at vi 
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er på rette vej mod den fremtidige samlede organisering af fjernvarmen. Han takkede for opbakningen til det nye selskab og 

sagde, at han var sikker på, at man nok skulle komme godt fra land og få omstillingen bragt sikkert på plads. Han takkede 

desuden ordstyrer og dirigent, Erik Bertelsen. 

 

Generalforsamlingen hævet. 

 

 

 

 

___________________________ 

Advokat Erik Bertelsen, dirigent 
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VIBORG FJERNVARME 2020 

Den 8. oktober 2020, klokken 18.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i BDO Lounge i 

Tinghallen i Viborg. Det blev ikke oplyst, hvor mange fysiske medlemmer, der var mødt, men de fremmødte repræsenterede 

tilsammen 396 stemmer. Endvidere deltog selskabets bestyrelse, direktion og revisor. 

DAGSORDEN: 

1. VALG AF DIRIGENT. 

2. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN. 

Behandling af det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag om: 

a. Stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., ved indskud af Viborg Fjernvarmes aktiver, passiver, rettigheder og forplig-

telser. Forslaget indebærer efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme. 

b. Vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a. 

c. Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer til overgangsbestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a.: 

Bestyrelsesmedlem 1: Kristian Brøns Nielsen 

Bestyrelsesmedlem 2: Ole Anders Petersen 

Bestyrelsesmedlem 3: Tina Weilert 

Bestyrelsesmedlem 4: Benjamin Galacho 

d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at underskrive samtlige nødvendige aftaler og selskabsdokumenter som led i 

etableringen af Viborg Varme A.m.b.a., jf. bilag 1. 

e. Valg af advokat Jacob Sparre Christiansen (DLA Piper) til at forestå opløsningen af Viborg Fjernvarme, jf. ved-

tægternes pkt. 10.2 og bilag 1. 

3. EVENTUELT.  

 

AD 1. VALG AF DIRIGENT. 

Viborg Fjernvarmes bestyrelsesformand Kristian Brøns Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen.  

 

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

 

Forslaget blev vedtaget og dirigenten fik ordet. Dirigenten takkede for valget. 

 

Dirigenten henviste til, at der var tale om en ekstraordinær generalforsamling som følge af et på den ordinære generalfor-

samling vedtaget forslag om likvidation af Viborg Fjernvarme, som blev vedtaget med over 2/3-flertal, men hvor mindre end 
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halvdelen af de stemmeberettigede var repræsenteret på generalforsamlingen. Han oplæste fra Viborg Fjernvarmes ved-

tægters pkt. 6.8: 

 

"Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede er repræsenteret på 

generalforsamlingen, og endvidere, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af stemmeberettigede 

afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. 

Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget 

vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede, indkalder bestyrelsen med et varsel på 14 dage 

til en ny generalforsamling. 

Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling, og for-

slag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af de stemmeberettigede, uden hensyn til det re-

præsenterede antal stemmeberettigede." 

 

Dirigenten konstaterede, at varslet på 14 dage var overholdt ved annoncering i Viborg Folkeblad lørdag den 19. september 

2020, samt at den ekstraordinære generalforsamling desuden var afholdt senest 4 uger efter datoen for den ordinære gene-

ralforsamling den 15. september 2020. Generalforsamlingen var dermed forskriftsmæssigt indvarslet i overensstemmelse 

med vedtægterne og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. 

 

AD 2. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN 

Dirigenten læste det indkomne forslag fra bestyrelsen højt: 

"Behandling af det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag om: 

a. Stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a., ved indskud af Viborg Fjernvarmes aktiver, passiver, rettigheder og forplig-

telser. Forslaget indebærer efterfølgende likvidation af Viborg Fjernvarme.. 

b. Vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a. 

c. Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer til overgangsbestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a.: 

Bestyrelsesmedlem 1: Kristian Brøns Nielsen 

Bestyrelsesmedlem 2: Ole Anders Petersen 

Bestyrelsesmedlem 3: Tina Weilert 

Bestyrelsesmedlem 4: Benjamin Galacho 

d. Bemyndigelse til bestyrelsen til at underskrive samtlige nødvendige aftaler og selskabsdokumenter som led i 

etableringen af Viborg Varme A.m.b.a., jf. bilag 1. 

e. Valg af advokat Jacob Sparre Christiansen (DLA Piper) til at forestå opløsningen af Viborg Fjernvarme, jf. ved-

tægternes pkt. 10.2 og bilag 1." 

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at bestyrelsen havde fremsat forslaget som ét samlet forslag. Han oplyste desuden, at 

det i forhold til vedtægtsbestemmelserne kun var forslaget i dagsordenens pkt. a, som krævede vedtagelse på den ekstraor-
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dinære generalforsamling, men at alle forslagspunkterne hang sammen med pkt. a og derfor var fremsat som ét forslag til 

afstemning. 

 

Herefter blev ordet givet til bestyrelsesformand Kristian Brøns Nielsen, som ønskede at motivere forslaget. Han lod på op-

fordring først bestyrelsesmedlemmerne, revisor, direktøren og referenten præsentere sig. 

 

Formanden motiverede bestyrelsens forslag. Han indledte med at henvise til beslutningen om likvidation og dannelsen af et 

nyt selskab, som blev truffet på den ordinære generalforsamling og at formålet med den ekstraordinære generalforsamling 

var at bekræfte eller afkræfte denne beslutning. Han henviste i øvrigt til, at forslaget vedrørende likvidationen var blevet 

vedtaget på den ordinære generalforsamling med 95,6 % og at forslaget vedrørende de nye vedtægter mm. var blevet ved-

taget med 92,2 %. 

 

Han udtrykte positivitet om gevinsterne ved en fælles organisering og at al distribution og produktion af fjernvarme samles i 

et andelsselskab med begrænset ansvar, et såkaldt A.M.B.A., hvor forbrugerne har den afgørende indflydelse. Han henviste 

til vedtægtsbestemmelserne for det nye selskab. Han berettede desuden om overgangsbestyrelsen, som skulle fungere i en 

kort overgangsperiode frem til 1. januar 2022 og ville blive sammensat ved at Viborg Kommune udpeger halvdelen af med-

lemmerne (6 eller 7 medlemmer) mens distributørerne ligeledes vælger 6-7 medlemmer, afhængig af om Overlund Fjern-

varme tilslutter sig fra starten af selskabets stiftelse. Han henviste til dagsordenen og at Viborg Fjernvarme vælger 4 med-

lemmer. 

 

Han berettede om et godt samarbejde mellem det nye selskabs parter og henviste til, at den "permanente" bestyrelse vil 

tiltræde fra januar 2022 og vil være valgt efter de bestemmelser, der er angivet i forslaget til vedtægter for det nye selskab. 

Planen er, at disse vælges på den første ordinære generalforsamling i det nye selskab til foråret. 

 

Han udtrykte, at de, der har tvivlet på forbrugerindflydelse, bør glæde sig over den måde, bestyrelsen i det nye selskab skal 

vælges på. Her vælger ejergruppen 4 medlemmer, boligselskaberne og deres lejere 2 medlemmer, mens udlejerne og deres 

lejere vælger 2 medlemmer. Det vil sige, at man ikke behøver at frygte, at nogle på tværs af de 3 grupper kan påvirke valget 

til bestyrelsen. Man vælges således af og blandt den gruppe, man tilhører. Der er altså ingen gruppe der har fået mere ind-

flydelse – tværtimod.  

 

Han berettede om, at den nuværende bestyrelse i samarbejde med alle parter i det nye selskab har aftalt at igangsætte 

planlægningen af de første varmepumper, ligesom optimeringen af ledningsnettet fortsætter. Han udtrykte ønske om, at 

varmen skal være grøn, billig, konkurrencedygtig og sikker, så alle nuværende og fremtidige varmeaftagere vil opleve fjern-

varmen som den selvfølgelige varmekilde. Han henviste til, at der er tale om store omstillinger, der kommer til at tage lidt tid 

og samtidig kræve store investeringer. 

 

Han oplyste, at Viborg Fjernvarme på den korte bane i samarbejde med Energi Viborg Kraftvarme igangsætter flere varme-

pumper, herunder et mindre varmepumpeanlæg i Hald Ege, som allerede er under etablering. Han oplyste desuden, at der 

lægges sidste hånd på planerne om 2 stk. 7 MW varmepumper, dels ved Industrivej og dels i forbindelse med den nye ud-

stykning i Taphede. Disse 2 større anlæg vil tilsammen kunne dække omkring 35 % af vores energiforbrug. Herudover har 

Viborg Fjernvarme allerede aftalt omlægning af Boligselskabernes blokcentraler, så disse indenfor en kort årrække overgår 

til distributionsnettet og aftager varmen direkte fra det nye selskab, og dermed også overgår til betaling i forhold til det fælles 

takstblad. Dette vil medføre en betydelig reduktion af det samlede ledningstab. 
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Han oplyste, at der på den lidt længere bane skal fortsættes med implementeringen af yderligere varmepumpeprojekter, der 

kan udnytte forskellige varmekilder. Her er det især vigtigt at finde andre kilder til erstatning af vintergrundlasten, da kold luft 

om vinteren ikke er den bedste varmekilde for varmepumper. Her skal der findes energikilder i form af f.eks. grøn over-

skudsvarme, grundvand eller spildevand. Han oplyste, at en teknikergruppe i øjeblikket analyserer, hvorledes spidslastcen-

tralerne på sigt kan omlægges til grøn spidslast.  

 

Kristian Brøns Nielsen understregede, at der var brug for en samlet organisation med både produktion og distribution af 

varme under ét, for at kunne udnytte alle fordele ved omstillingen af fjernvarmen til grøn og billig varme og optimere det hele 

i et harmonisk samspil. Han oplyste, at alle parter, der indgår i den nye organisering, er enige i disse fælles mål. 

 

Han berettede herefter om kraftvarmeværket, og udtrykte, at man i alle årene indtil nu ikke har oplevet, at produktionen på 

kraftvarmeværket har været en dårlig forretning. Han oplyste, at Viborg Fjernvarme har fået over 600 millioner kroner i pris-

nedsættelser på varmen siden 2003, og at elproduktionen på kraftvarmeværket gav et bidrag på omkring 37 millioner kroner 

i 2019 til nedsættelse af varmepriserne, selvom det statslige grundtilskud til elproduktion var faldet bort. Han oplyste, at en 

nedlæggelse af værket er den langsigtede plan, fordi naturgas skal udfases og naturgas med sikkerhed bliver dyrere i løbet 

af de kommende år. Han udtrykte imidlertid, at det skal ske ved indfasning af andre grønnere energiformer, og ikke ved at 

lægge al produktion over på de øvrige decentrale gasfyrede spidslastcentraler her og nu, da det vil koste Viborg Fjernvarme 

over 20 millioner kroner om året. Han oplyste, at der kun produceres el og varme på det store kraftvarmeværk, når det kan 

betale sig i forhold til varmeprisen og udtrykte, at alt andet er "fake news". 

 

Han anbefalede herefter på den samlede bestyrelses vegne at stemme for bestyrelsens forslag, som den ordinære general-

forsamling vedtog den 15. september 2020. 

 

Formand Kristian Brøns Nielsen takkede for ordet og gav herefter ordet til dirigenten. 

 

Dirigenten gav mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte kommentarer. 

 

Peter Schaarup: 

Peter Schaarup bemærkede, at fusionsaftalen ifølge tidsplanen i bilag 1 skal godkendes i Viborg Byråd. Han spurgte, hvad 

godkendelsen i byrådet omhandlede. 

 

Stig Jensen:  

Stig Jensen kommenterede sammenlægningen og bemærkede, at han var glad for, at varmeproduktion og -distribution 

lægges sammen, så anlæg og drift kunne forbedres. Han udtrykte, at han håbede, at det ville blive varmeaftagernes sel-

skab. Han mente, at der var to mangler i det nye selskab, dels at forbrugerne ikke var sikret afgørende indflydelse, dels at 

økonomien var usikker og dårligt oplyst. Han henviste i den forbindelse til forskelle i omkostningsposter i Energi Viborg 

Kraftvarme ved to forskellige opgørelser fra Forsyningstilsynet. Han henviste til, at der var skrevet adskillige læserbreve 

herom. Han udtrykte kritik af usikkerheden vedrørende økonomien, og oplyste, at han på denne baggrund ville stemme nej 

til bestyrelsens forslag. 

 

Kristian Brøns Nielsen takkede for spørgsmålet og kommentaren. Han adresserede Peter Schaarups spørgsmål og oplyste, 

at fusionsaftalen indeholdte den juridiske beskrivelse af det koncept, som tidligere var blevet forklaret vedrørende A.M.B.A.-

organiseringen, og spurgte, hvorvidt Peter Schaarup ønskede en uddybende forklaring herpå. 
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Peter Schaarup: 

Peter Schaarup spurgte ind til, hvorvidt Viborg Kommune skulle godkende vedtægterne, da han via et møde med Ulrik Wil-

bek, kommunaldirektøren og en af kommunens jurister havde fået oplyst, at kommunen ikke skulle godkende vedtægterne 

på trods af en bestemmelse i de nye vedtægter om, at kommunen skal godkende vedtægterne, hvis de skal yde kommune-

garanti.  

 

Kristian Brøns Nielsen svarede, at vedtægtsforslaget for det nye selskab er det fremlagte forslag, hvorom der er opnået 

enighed mellem de fem parter, samt at Viborg Kommune er en af disse parter. Han udtrykte, at Viborg Kommune ikke ville 

blande sig i bestyrelsens sammensætning, men at de havde muligheden for at gøre indsigelse mod vedtægterne, hvis de 

skulle yde kommunegaranti. Han udtrykte desuden, at han var af den overbevisning, at der netop var forbrugerindflydelse i 

det nye selskab, da 8 eller 9 bestyrelsesmedlemmer vælges fra forbrugersiden. I forhold til lejerne oplyste han, at det i et 

andelsselskab var ejerne, som havde stemmeret. I forhold til lejere, som havde egen måler oplyste han, at man havde fore-

spurgt Forsyningstilsynet herom, og at det nye selskab ville ændre vedtægterne, såfremt der kom et påbud herom fra Forsy-

ningstilsynet. Han mente, at der var tale om et afbalanceret forslag. 

 

Stig Jensen: 

Stig Jensen fremsatte en kort bemærkning vedrørende forbrugerbegrebet. 

 

Peter Schaarup: 

Peter Schaarup udtrykte, at varmeaftagerne i det nye selskab ville blive frataget sin stemmeret. Han oplyste, at han tidligere 

havde søgt oplysning om antallet af berørte lejere, som ville få frataget stemmeretten, og at dette var blevet skønnet til 200-

300 lejere. Han henviste til en afgørelse fra og korrespondance med Forsyningstilsynet om forbrugerbegrebet, og oplyste 

desuden, at Forsyningstilsynet først kan tage stilling til vedtægterne, når der er truffet beslutning om at godkende dem. Han 

oplyste, at han agtede efterfølgende at indsende anmodning til Forsyningstilsynet om at forkaste vedtægtspunktet, så et 

selvstændigt punkt kan indsættes om, at lejere med selvstændige målere kan optages som andelshavere. Han henviste i 

øvrigt til mailkorrespondance med direktør Morten Abildgaard om antallet af lejere med egen måler, som ikke længere ville 

have stemmeret i det nye selskab. Han ønskede en forklaring på, hvorfor disse lejere blev afskåret muligheden for at være 

andelshaver i det nye selskab og udtrykte mistillid til den påtænkte bestyrelse. Han takkede herefter for ordet. 

 

Kristian Brøns Nielsen henviste til, at lejere uden målere ikke kunne være ejer i et A.M.B.A. og derfor kun vil kunne få stem-

meret via repræsentantskab. Han henviste til, at man havde anmodet Forsyningstilsynet og at man ville følge rådgivning 

eller påbud herfra. Han oplyste, at man ikke ønskede at fratage nogen stemmeretten, og at lejerne i de forskellige grupper 

(boligselskaber og udlejere) kan få delegeret deres stemme, hvilket skulle medvirke til at undgå dobbeltindflydelse, således 

at ikke både ejere og lejere fik stemmeret og dermed ville kunne få flere stemmer end deres forholdsmæssige antal. 

 

Peter Schaarup: 

Peter Schaarup fremsatte bemærkning om et sjællandsk selskab med stemmeret for den, som havde måleren og spurgte, 

hvorfor dette ikke var tilfældet i vedtægterne for det nye selskab. Kristian Brøns Nielsen henviste til hans tidligere kommen-

tar vedrørende dobbeltstemmer. 

 

Da der ikke var andre, som ønskede ordet, oplyste dirigenten, at de på generalforsamling tilstedeværende repræsenterede 

tilsammen 396 stemmer. Bestyrelsens forslag blev herefter optaget til afstemning. 

 

Efter afstemningen og optællingen oplyste dirigenten, at der var afgivet 393 stemmer, og at 382 stemmer havde stemt ja, 6 

havde stemt nej og 5 havde stemt blankt. 
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Dirigenten konstaterede, at forslaget var vedtaget med 97,2 % af stemmerne, da forslaget på denne ekstraordinære general-

forsamling ifølge det tidligere nævnte krævede simpel majoritet. 

 

AD 3. EVENTUELT.  

Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet. Da ingen ønskede ordet, gav dirigenten ordet til formand Kristian Brøns Niel-

sen for afsluttende bemærkninger. 

 

Kristian Brøns Nielsen takkede dirigenten. Han takkede desuden for, at folk var kommet og gjorde sammenlægningen mulig, 

ligesom han takkede samarbejdspartnere til Viborg Fjernvarme. Han takkede også medarbejderne i de involverede organi-

sationer og udtrykte afslutningsvis, at bestyrelsen ville gøre sit bedste for at indfri forventningerne til fremtiden. 

 

 

Generalforsamlingen hævet. 

 

 

 

 

___________________________ 

Advokat Erik Bertelsen, dirigent 


