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Indledning 

2015 har endnu en gang været et år, hvor der er sket nogle ting, som vist godt kan betegnes som lidt ud 

over det sædvanlige. Nogle af disse ting, er mere konsekvenser af lovgivningsmæssig art og som sådan, ikke 

noget, der er superinteressant for en generalforsamling, men som har haft stor indflydelse for 

medarbejdernes arbejdsdag. 

Andre ting er noget mere synlige og påvirker os alle. Her tænker jeg f.eks. på flisværket og varmepriserne. 

Jeg har valgt, kort at gennemgå nogle af de ting som er sket i det forskellige selskaber i koncernen. Så har 

jeg lidt, som omhandler alle selskaberne og til sidst vil jeg tale lidt om fremtiden. 

Og når jeg så er igennem, så vil der blive mulighed for at stille spørgsmål. Direktøren har endnu en gang 

lovet at bakke mig op, så I kan få nogle ordentlige svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncernstruktur 

 

Grindsted El & Varmeværk A.m.b.A. 

AMBA’et er moderselskabet og det selskab, som vi er samlet i aften for at holde generalforsamling i. 

Derudover er der ikke nogle aktiviteter i dette selskab. Så dybest set, så kunne jeg gøre beretningn meget 

kort og så bare stoppe her. Det vil jeg naturligvis ikke gøre, da jeg synes vi skylder jer, at fortælle lidt mere 

nuanceret om, hvad der er sket i koncernen. 

GEV A/S 

Lige efter AMBA’et ligger GEV A/S. Dette selskab, er at et holdingselskab, som ejer de øvrige selskaber i 

koncernen. Desuden ejer GEV A/S også en del af de aktier og ejerandele, vi har i eksterne selskaber. 

GEV NET A/S 

Et spadestik dybere, finder vi Grindsted El-net A/S, det tidligere GEV NET A/S. Populært kaldt ”Elværket”. 

Grindsted El-net A/S er det selskab som står for distributionen af el. Det vil sige alle master, kabler og 

transformatorstationer. 

Jeg synes helt grundlæggende, at dette selskab er meget undereksponeret. Det er muligvis fordi, at det er 

lidt usexet at levere strøm. Specielt når man tager med i betragtning, at der jo stort set altid er strøm i 

stikkontakterne. Og det er der jo. I 2015 var der kun et enkelt udfald på 8 minutter. Dette udfald skyldtes 

en fejl på det overligende 60 kV net, så man kan vist godt konstatere, at der er styr på de ”indre linier”. 

Men det er et uomtvisteligt faktum, at hvis vi ikke havde ”Elværket”, så var Grindsted El & Varmeværk, ikke 

tilnærmelsesvis den forretning, som den er i dag. Det er ud af ”Elværket” langt de fleste af vores 

samarbejder med kollegaselskaber udspringer, så som f.eks. Vestjyske Net, Teknik Gruppen og Samstrøm. 

Og dermed er ”Elselskabet” også den del af koncernen, der direkte eller afledt, beskæftiger flest 

medarbejdere. 

Det er også Grindsted El-net A/S som er udsat for det største pres fra vores ”konku-legaer”. For et par uger 

siden, kunne man i JyskeVestkysten læse en udtalelse fra SydEnergi’s direktør, Niels Duedahl, at der i 



Danmark p.t. er ca. 50 netselskaber, men at fremtidens antal nok nærmere bliver 5.  Niels Duedahl 

forventer helt klart, at SydEnergi skal være et af de 5. Jeg vil godt tage den et skridt videre, for som GEV’s 

tidligere formand, Finn Lunde, har udtalt: ”Når der er 2 netselskaber tilbage i Danmark, så vil Grindsted El-

net A/S være et af disse to”. 

Nu skal man naturligvis aldrig sige aldrig, men så længe det lovgivningsmæssigt er muligt og der er fornuftig 

økonomi i det, så har vi ingen planer om at sælge eller fusionere elselskabet.   

GEV Varme A/S 

Det mest synlige, som er sket i 2015, er helt klart indvielsen af flisværket. Det blev virkeligt et tilløbsstykke 

med anslået mere end 1000 interesserede besøgende. Jeg skal starte med at beklage, at hvis der her i 

aften, er andre end mig, som ikke fik smagt den helstegte pattegris, så håber jeg, at de fik smagt en af de 

ca. 1200 hotdogs, som blev serveret. Vi havde ”kun” bestilt pattegris til 600 personer og de forsvandt lyn 

hurtigt. Der blev også brug for, at få suppleret op med fadøl, men det er ikke mit indtryk, at der var nogen 

som tørstede. 

Det var en helt forrygende dag, med masser af glade mennesker og gode oplevelser. Jeg vil gerne endnu en 

gang sige tak til personalet for at møde så talstærkt op på en lørdag og yde så stor en indsats for at få 

dagen til at ”glide” så godt som den gjorde. 

En af de ting, som der bliver lagt mærke til, iblandt andelshaverne, er naturligvis prisen på varme. Da vi gik 

ind i 2015, så hed varmeprisen Kr. 531,25 per MWh. Men da varmeværket er underkastet regler for ”hvile i 

sig selv” princippet, så havde vi et overskud fra 2014, som vi derfor skulle tilbagebetale, hvilket betød, at vi i 

marts satte varmeprisen ned til Kr. 343,75 per MWh. Det var også en medvirkende faktor, at vi fik sat 

flisværket i drift, så da vi var nået et stykke hen på sommeren, så kunne vi offentliggøre, at der nok var 

plads til yderligere en nedsættelse af varmeprisen. Den valgte vi så, at indføre per 1/1-2016. Og som I nok 

har lagt mærke til, så har vi valgt at gøre varmen gratis i april. Hvordan det kan lade sig gøre, vil jeg komme 

tilbage til. 



Vi er naturligvis stolte af, at vi er i stand til at levere varmen så billigt som vi kan. Der er mange faktorer, 

som gør dette muligt. Dels har vi mange forskellige ”strenge” at spille på og kan på den måde optimere 

produktionen. Derudover så er vi naturligvis også blevet hjulpet af de lave olie- og gaspriser. Men træerne 

vokser ikke ind i himlen og der er noget der tyder på, at vi skal nyde de lave varmepriser mens vi har dem. 

Med udgangen af 2018 bortfalder det grundbeløb, som vi modtager fra staten, som kompensation for de 

lave elektricitetspriser. Det er nemlig således, at vi som udgangspunkt jo skal producere kraft/varme på 

naturgas. Men da prisen på elektricitet er meget lav, så kan det ikke betale sig, at producere elektricitet, og 

dermed varme, ved hjælp af vore motorer. Vi producerer så varmen på en række andre anlæg og så får vi 

altså en kompensation for den manglende indtægt for el. Dette grundtilskud udgjorde i 2015 ca. kr 29 mill. 

og det er penge, som vi kommer til at mangle fra 2018. Vi gør naturligvis alt hvad vi kan få at holde 

stigningen så lav som overhovedet muligt, men da vi jo netop er underlagt reglerne for ”hvile i sig selv”, så 

har vi meget begrænsede muligheder, for at spare noget af overskuddet op, så det kan bruges til at afbøde 

stigningen. 

Men det skal naturligvis ikke ødelægge glæden over den billige varme, som vi har lige i øjeblikket. 

GEAS A/S 

GEAS er vores entreprenørselskab. Det er her ca. halvdelen af medarbejderne er ansat og det er dette 

selskab som står for de praktiske ting, som vi foretager os. Det er f.eks. GEAS som vedligeholder gadelyset 

og det er også GEAS, der sørger for at lave de praktiske ting, som hører under servicepakken. Der er ikke 

nogle specielle opgaver som jeg vil trække frem, men generelt vil jeg bare sige, at GEAS løser en masse 

forskellige opgaver. Og det gør de ganske godt. 

 

 



GEV Fiber 

GEV Fiber er det selskab som ejer de lysleder kable, som er ”rullet ud” i hele byen. Selve indholdet, altså 

internet, IP telefoni og TV, er det Altibox A/S som står for. Altibox har simpelthen lejet sig ind på vores 

fibernet. Indholdsleverance er et område, hvor der er hård konkurrence. Altibox klarer sig rimeligt godt, så 

længe der er tale om internet og IP telefoni. MHT. TV, så må vi bare erkende, at der er Grindsted 

Fællesantenne, med YouSee i ryggen, bare i stand til at kunne levere nogle billigere pakker. Vi har igennem 

nogle år forsøgt, at få stablet et samarbejde på benene, men vi må bare erkende, at det er svært at få 

puslespillet til at gå op, når begge parter har individuelle aftaler med andre selskaber. Så situationen er lige 

nu, at begge parter har erkendt, at tiden nok ikke er til et tættere samarbejde lige nu. Det betyder ikke, at 

vi fra GEV’s side, ikke er parat til at prøve igen, men så skal der være nogle forudsætninger, der ændres så 

det vil give mening, at bruge ressourcer på at prøve igen. 

 

Associerede selskaber 

 

GEV har ejerandele i flere selskaber. Jeg vil ikke nævne dem alle, men nøjes med Samstrøm. Samstrøm er 

det elhandelsselskab, som vi stiftede i 2014 sammen med en række kollega elværker. Baggrunden for 

Samstrøm er, at Folketinget har vedtaget det der kaldes Engrosmodellen. Engrosmodellen går ud på, at det 

er det selskab, som sælger elektriciteten, som også skal afregne for alle afgifter og transmission. Og da vi i 

GEV for mange år tilbage, har overladt al elhandel til Scanenergi, så ville vi stå i den situation, at vi ville 

miste den nære kontakt til vore andelshavere i el-spørgsmål, da kontakten jo ville ligge hos Scanenergi. Det 

ville også betyde, at alle forbrugerne ville modtage flere regninger, nemlig el for sig og så varme, vand og 

kloak på en anden regning. Ved at have dannet Samstrøm, med en række underselskaber, her i blandt 

andet GEV Elhandel, så kan vi sikre, at kundekontakten fastholdes lokalt og at der kan udstedes en samlet 

regning på alle forsyningsformer. 

 

 



 

Ændrede afregningsperioder 

 

Nu er det egentlig 2015 vi skal tale om i aften, men jeg lovede jo lige at vende tilbage til det med den gratis 

varme i april og hvordan det kan lade sig gøre. 

Baggrunden for den gratis varme ligger i, at vi jo kan konstatere, at vi også i 2015 ”er kommet til” at lave 

overskud i forhold til ”hvile i sig selv” princippet. Dette overskud har vi tidligere tilbagebetalt, ved at sænke 

priserne i det efterfølgende år. Men som I også ved, så har vi jo installeret fjernaflæste målere, som giver os 

et vældigt godt billede af forbruget. Samtidig har vi indført at vi afregner i 8 rater, efter forbrug i stedet for 

de tidligere 6 aconto rater. Så vi har i bestyrelsen bestemt, at vi lige så godt kan betale et overskud tilbage 

løbende, når det er erkendt, frem for at gemme det til året efter. Hele setuppet med fjernaflæste målere og 

flere afregninger og afregning for faktisk forbrug, øger flexibiliteten og likviditeten i GEV. 

Jeg skylder for resten lige at sige, at det jo kun er varmeprisen og de faste gebyrer på varmen, som ikke 

bliver afregnet for april. Der vil stadig blive opkrævet for det flowgebyr, som blev indført per 1/1-2016. 

Flow gebyret er indført for at skabe et incitament til at forbedre nedkølingen af fjernvarmevandet. Og den 

forbedrede afkøling vil vi jo gerne holde fast i, selvom varmen er gratis. Indførelsen af flowgebyret har der i 

øvrigt været stillet spørgsmål til, om hvorvidt det er retfærdigt.  

Gebyret er fastsat til en krone per kubikmeter fjernvarmevand der løber igennem ens anlæg. Jo mere 

varme man kan trække ud af vandet, jo bedre er afkølingen og jo mindre fjernvarme vand behøver man at 

trække igennem sit anlæg, for at opnå den ønskede temperatur. Og jo mindre vand, desto lavere flow 

gebyr. 

Alt dette kan I læse meget mere om på vores hjemmeside www.gev.dk 

http://www.gev.dk/


 

Fremtiden 

 

Nu vil jeg tale lidt om fremtiden. Som I har set i aviserne, så har vores direktør gennem 33 år, Per 

Søndergaard, valgt at gå på pension den 30/6. Per har i sin tid som direktør gjort et overordentligt stort og 

engageret stykke arbejde for Grindsted El & Varmeværk. Uden Per, så ville det være et helt andet GEV, tør 

jeg godt sige. Det er også langt hen ad vejen, Per’s fortjeneste, at GEV er så kendt i branchen og den 

respekt, som der står omkring Per, er i høj grad, smittet af på Grindsted El & Varmeværk. Så det er bestemt 

ikke uden vemod, at vi skal sige farvel til Per, men det er ham vel undt at der nu bliver mere tid til at pleje 

nogle af de mange interesser, som Per har. Så Per; der skal lyde et dybtfølt tak for indsatsen fra mig og 

resten af bestyrelsen. Personligt vil jeg komme til at savne din måde at være på og din enorme indsigt i 

branchen. Det er nemt at være bestyrelse og bestyrelsesformand, når man har en så dygtig direktør. 

 



Det er naturligvis vigtigt, at der også fremover er en dygtig mand ved roret. Derfor har bestyrelsen ansat 

René Heiselberg Gier som ny direktør. René tiltræder 1/7. 

René er 40 år. Bosiddende i Grindsted og uddannet ingeniør. René har, på trods af hans forholdsvis unge 

alder, mange års leder erfaring. Han kommer fra en stilling som projektchef ved Provas – Haderslev 

Forsyningsservice, så han har også erfaring fra forsyningsbranchen. 

Vi glæder os til samarbejdet med René og håber naturligvis på et godt og langt samarbejde, selvom han jo 

nok ikke kan nå at få 33 år på posten. 

 

Afslutning 

Men inden vi går i gang med spørgerunden, så vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde til Grindsted 

Vandværk og alle andre samarbejdspartnere. Jeg er sikker på, at vi nok skal finde ud af tingene i fællesskab 

også fremadrettet. 

En stor tak til alle Grindsted El & Varmeværks medarbejdere. I gør bare et supert stykke arbejde – I gør en 

forskel. 

Tak til Per Søndergaard og tak til mine bestyrelseskollegaer. Det har været en fornøjelse. 

Og med disse ord, vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 


