Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010

Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde.
Foreslog Peder Holt som dirigent og Peder Holt blev valgt.
Peder Holt konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden Holger Skott.
Formanden gav en grundig og seriøs gennemgang at Brande Fjernvarmes nuværende
situation.
Der henvises til formandens bilag.
Herefter fik Henrik Kraglund ordet.
Et særdeles langstrakt indlæg med mange plancher og tal.
Der henvises til bilag.
Dirigenten gav herefter debatten fri.
Første indlæg fra Chr. Aaskov:
Spurgte til årsag om henlæggelse af flisprojekt på Mylius Eriksensvej skyldtes Brande
Fjernvarme.
Korrigerede formandens pris lig 1998/1999 idet der er sket en forhøjelse af m2 takst.
Henry Madsen
Forskel på gaskontrakt gl. og ny?
Arne Andersen
MVB hvad laver de der? ny kontrakt til 2016
Holger Skott
I forbindelse med skift af varmemester glippede huslejeopkrævning til MVB , formål med
ny kontrakt er at få pengene hjem igen.
MVB søgte i forbindelse med opstart i Brande lokale centralt i midtbyen og henvendte sig
til Fjernvarmen, der blev indgået lejekontrakt med pris der over lejeperioden såvel skulle
være lejebetaling som betaling for den investering Brande Fjernvarme måtte påtage sig.
Desværre gik MVB konkurs.
Jette Harrild
I forbindelse med sidste udvidelse 1992 gav Brande Kommune besked om, at der ikke

kunne gives tilladelse til yderlige udvidelse i midtbyen.
Forsøg i såvel 2006 som 2009.
Hvorfor ingen langsigtet strategi og strategi for billigere varme.
Hvorfor ny gaskedel?
Formanden
Bestyrelsen har altid haft fokus på billigst mulig varme.
Forsyningssikkerhed.
Gaskontrakt indgået på fordelagtig vis med Shell fra 1.3.11 pris 1,79 contra nuværende
med Dong på 3,21.
Den kommunale varmeplan giver faste rammer for Fjernvarmen, f.eks. i forbindelse med
Engparken ingen henvendelser fra Brande Kommune om levering.
Til Henry Madsen om gaskontrakternes omfang, de tidligere gaskontrakter omfattede
betydelig større mængder, idet det var med baggrund i samtidig elproduktion, dette har
været særdeles kostbart for Fjernvarmen, idet sammen med finanskrisen faldt prisen på el
drastisk hvorfor samproduktion el/ varme direkte kostede Fjernvarmen penge. Den nye
gaskontrakt er derfor reduceret i mængde idet den nye gaskedel kan magte opvarmning
alene.
F.v.a angår kritik af udlejning til MVB foreligger der udtalelse fra DFF om, at en sådan
udlejning er inden for bestyrelsens rammer.
Jens Høgsberg
I forbindelse med MVB ´s konkurs var det alene kurator der deltog hvorfor ingen med
relation til MES var inhable, iørigt var oplysninger fra H. Kraglund om relationers længde
mellem bestyrelsesmedlemmer i Fjernvarmen og MES direkte usande.
Hans Chr. Paul
Det er en meget stor investering der ønskes og jeg gør opmærksom på, at medlemmerne
hæfter for denne.
Der skal en professionel håndtering til, der er mange tekniske problemer der skal tages
stilling til.
Der vil være behov for flere forbrugere. Tallene og det forelagte giver ikke anledning til at
der kan træffes beslutninger.
Henrik Overgaard
Enig med Hans Chr. Paul 30% dækning for 25 mio kr. Spurgte til byrådets holdning.
Arne Ørtved
Cirkus Fjernvarme svært at finde ud af rollerne.
Forsoning i bestyrelsen. fri for at forestillingen fortsætter.

Morten Mathiasen
Spurgte til drift og vedligeholdelsesomkostninger på flisfyr.
Priser på gas contra flis
Gjorde opmærksom på, at gasmarkedet bliver frit fra 2011 hvorfor der kommer flere
udbydere og derfor formentlig billigere gas.
Efterlyste en ordentlig analyse. Idet afgifter p.t. giver 45 mia kr. i Statskassen og hvor skal
disse midler komme fra fremover.
Henrik Kraglund
Cirkus skal slutte og Fjernvarmen skal ud af byen. Det er utrolig interessant med flere
kunder.
Der kunne herefter tages hul på næste punkt på dagsordnen.
Der var ialt 186 stemmer repræsenteret.
Henrik Kraglund fremsatte forslag om ændring af eget forslag 1 på dagsordnen.
bilag
Holger Skott foreslog ændring således at er blev ændret til udvalg der alene bestod af
eksterne professionelle rådgivere.
Jørgen Larsen
I er i gang med at binde os op på flis og at udelukke andre muligheder.
Kom med forslag så vi kan sige ja/nej
Arne Ørtved
Forsoning kommer ikke fra himlen anbefaler Henrik Kraglunds forslag.
Michel Lund
Efterlyste professionalisme anbefalede Holger Skott`s forslag
Holger Skott
Anbefalede igen professionelle rådgivere og med tidsplan som rådgivere anså for
realistisk.
Preben Jensen
Hvis resultatet bliver som Henrik Kraglunds forslag hvad gør bestyrelsen.
Holger Skott fortsætter

Karl Andersen, Ralf Løth og Kay Laursen stiller alle deres mandater til rådighed med
bemærkning om, at man ikke ønsker at deltage i bestyrelse med Henrik Kraglund som
deltager
Hans Chr. Paul
vælg først en ny bestyrelse.
Dirigenten ikke muligt da dette ikke er et punkt på dagsordnen.
Bent Andersen
Bestyrelser kan ikke altid være enig, støtter Henrik Kraglunds forslag.
Herefter afstemning om forslag fremsat af Holger Skott
Resultat
For stemte 52
Nej stemte 124
Blank 1
Herefter afstemning om Henrik Kraglunds forslag
For stemte 130
Imod 45
Henrik Kraglunds forslag herefter vedtaget og resterende dagsorden bortfaldt.
Holger Skott indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde med aftale om ny
ekstraordinær generalforsamling.
Tak til dirigenten og fremmødet.
Som referent
Kay Laursen

Holger Skotts indlæg/Plancher:

(See attached file: ekstraordinær generalforsamling.ppt)

Henrik Kraglunds indlæg/Plancher:
Hermed dias fra EG den 11.05.

Jeg har kogt mine 51 slides ned til 12 – de 12, som jeg sidenhen vil skulle
forsvare!

Det drejer sig om:

1.

Fordele ved flisfyring

2. Værkets dårlige tekniske niveau og planlagt 5 Mwh-anlæg på
Præstelunden.
3.

Fordele ved flisfyring

4.

Flere fordele ved flisfyring

5.

Naturgaskontrakterne fra 2008 – købt hhv. anvendt mængde

6.

Dansk Fjernvarmes forklaring på brændselsafgifter (John Tang)

7.

Dansk Fjernvarmes forventning til brændselsafgifter (John Tang)

8.

Produktionspriser for BF for fjernvarme på naturgas hhv. flis.

9.

Historiske brændselspriser for forskellige brændsler

10. Historiske produktionspriser for forskellige brændsler
11. Dansk Fjernvarmes forventninger til et energipolitisk forlig. Vent ikke!
(John Tang)
12. Investeringsomfang for udflytning til Myl. Erichsens Vej.

(See attached file: Dia (12) t. Peder Holt fra EG 11.05 2010.pdf)
Med venlig hilsen/Henrik

Antal fremmødte:
(See attached file: 6400000430.PDF)

4 mands gruppens forslag og afstemningsresultat:
(See attached file: 6400000427.PDF)

Kraglund m.fl. forslag og afstemningsresultat:
(See attached file: 6400000428.PDF)

