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Dagsorden ved den ordinære generalforsamling i Grindsted El- og Varmeværk Amba. 

Punkt 1.  Valg af dirigent. 

Punkt 2.  Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år. 

Punkt 3.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2016 til godkendelse. 

Punkt 4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. 

 Efter tur afgår: 

• Nis Chr. Sørensen 

• Carsten Skov 

• Knud Hoff Lauridsen 

• Lotte Thomsen 

 Valg af suppleant: 

        

Punkt 5.  Valg af statsautoriseret revisor. 

Punkt 6.  Indkomne forslag. (Ingen) 

Punkt 7.  Eventuelt. 

 

Kl. 19.30 bød formanden Jørgen Kristensen velkommen til 34 stemmeberettigede fremmødte. 

Han meddelte, at bestyrelsesmedlem Carsten Skov Hansen tager referat af generalforsamlingen. 

 

Ad pkt. 1: 

Johnny Hansen blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed be-

slutningsdygtig. 

 

Ad pkt. 2: 

Formanden aflagde beretning, hvorefter der var mulighed for spørgsmål. 

 

Spg.: Flowafgiften, hvorfor afregnes det ikke efter returløbs temperaturen, vi bliver 

ramt ude i yderled af nettet ?  

Direktøren svarer: Vi har indført flowafgiften her i 2016, og vi har foretaget kon-

trol med fremløbstemperaturen ude i yderste led af nettet, og vi arbejder løbende 

med kontrol af fremløbsgraderne. Vi vurderer løbende på om afregningsmodellen 

er den mest fair metode vi kan lave for andelshaverne. 

 

Spg.: Der bør være en kvalitetssikring af arbejdet ifm. nedgravning af fjernvarme-

rør, jeg oplever at der ikke er korrekt afdækning af sand omkring rørene, og der-

med opstår der risiko for lækage? 

Direktøren svarede at han vil følge op på om der er tilstrækkelig kvalitetssikring i 

den nuværende arbejdsgang. 

 

Spg.: Kan der ikke ryddes bedre op når der graves ude i gaderne ? 

Direktøren svarede at vi fører kontrol med kvaliteten af de entreprenører som vi hy-

rer ind til opgaven, men vi tager det op til revision og kigger løbende på om vores 

nuværende kontrolarbejde er tilstrækkelig.  
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Spg.: Data som jeg kan aflæse af forbrugerweb’en er ikke tilfredsstillende, hvornår 

bliver det bedre ? 

Direktøren svarer at vi løbende udvikler på vores forbrugerweb, og at vi håber at vi 

snart kommer til at levere et forståeligt og overskueligt produkt. 

 

Spg. Har der slet ikke været et varmetab på fjernvarmerør i 2016? 

Teknisk chef svarede at varmetabet er på ca.6 m3 pr. døgn.  

 

Spg.: Bloktilskud der falder væk, hvem har betalt dette beløb til GEV? 

Formanden svarede at grundbeløbet er et tilskud som udbetales af Energinet.dk og 

at det finansieres gennem PSO afgiften og dermed betalt af alle el-forbrugere i fæl-

lesskab. 

 

Spg.: Elpriserne bliver variabel i løbet af døgnet, hvordan sikrer man sig at man 

bliver afregnet til den billige pris ? 

Formanden svarede at der registreres data løbende i hele døgnet fra de nye målere, 

og at man således bliver registreret med sit forbrug lige nøjagtig når man bruger 

det. Data indsendes dog kun en gang pr. døgn.  

 

Spg.: Hvordan kan jeg tjekke at jeg fik 3 mdr. gratis varme i 2016 ? 

Det fremgår af regningerne i april, maj og juni at der ikke blev opkrævet varme, 

men dog opkrævet flowbetaling.  

 

Spg.: Vi har en Unit, anbefales det at filtret renses ? 

Teknisk chef svarede, at vi ikke anbefaler at skille filtret ad, med mindre, at der er 

problemer. 

 

Spg.: Retur temperatur, hvorfor ønskes den så lav så muligt ? 

Returvand som er for varmt, skal vi afkøle for at vi kan genbruge det, da det er mo-

tornes kølevand, så er det også klart, at jo højere temperatur vandet har når det 

kommer retur, er ens betydende med at der er trukket for lidt energi ud af vandet.  

 

Spg.: Forsøgsordningen omkring lavvand temperatur, er Grindsted med på det ? 

Formanden svarede, nej, vi er ikke med i denne forsøgsordning. Tekniks chef sup-

plerede med, at vores ledningsnet ikke er dimensioneret til det i Grindsted. Vi har 

for store rør. 

 

Spg.: Fjernvarmeaflæsning hvornår kan jeg aflæse så det passer helt overens med 

det som jeg afregnes med ? 

Teknisk chef svarede at målingen tages altid lige omkring den 1. i måneden, men 

kan også være pr. den sidste dag i måneden eller den 1-2. i den næste måned.  

 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 3: 
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Direktøren aflagde regnskabet hvorefter der var mulighed for spørgsmål. 

 

Spg.: Fint med overskud på 16 mio i hele koncernen, og jeg er enig i at det vigtig-

ste er at der laves billig fjernvarme i byen, så ros for det. Jeg vil samtidig spørge 

om hvordan det et gået med investering i fibernettet, har man fået tjent den investe-

ring hjem igen, eller hvordan er status på det ? 

 

Formanden svarede at den samlede investering ikke er tjent hjem igen, dels pga. at 

GEV Fiber led et stort tab på konkursen i selskabet Midtvest Bredbånd, og dels at 

vi stadig er i stærk konkurrence med Grindsted fællesantenne, med hvem vi i øvrigt 

tidligere har haft mange dialogmøder med omkring et samarbejde. 

 

Spg.: Jeg vil gerne høre hvorfor man ikke bruger årets overskud til at betale af på 

sin gæld, selskabet har jo optaget lån ? 

Formanden og direktøren svarede at låneoptagelsen hænger sammen med den måde 

som man finansierer f.eks anlæggelsen af et varmeanlæg, hvor man i ”hvile i sig 

selv princippet” har mulighed for at henlægge op til 5 år inden etablering, hvilket 

anvendes aktivt i GEV. Ved siden af dette optages så et lån gennem kommunega-

ranti til en meget fordelagtig rente. Så vi anvender et en evt. overdækning til at af-

dække vores fremtidige investeringer, i stedet for at tilbagebetale ved eks.v. gratis 

varme.       

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Ad pkt. 4: 

Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Følgende blev foreslået: 

• Nis Chr. Sørensen 

• Carsten Skov 

• Knud Hoff Lauridsen 

• Lotte Thomsen 

 

Der var ikke andre forslag, hvorefter Nis Chr. Sørensen, Carsten Skov Hansen, 

Knud Hoff Lauridsen samt Lotte Thomsen er valgt til bestyrelsen. 

 

Valg af suppleant:  

Gert Schønning blev foreslået. 

 

Der var ikke andre forslag, hvorefter suppleanterne er valgt således: 

Ole Marcussen er første suppleant og er på valg i 2018. Gert Schønning indtræder 

som anden suppleant for en toårig periode. 

 

Ad pkt. 5: 

Genvalg af Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
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Ad pkt. 6: 

Intet. 

 

Ad pkt. 7: 

Intet. 

 

Jørgen Kristensen takkede dirigenten, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen og bød på 

bespisning kl. 21.10 

 

Således passeret: 

 

 

Johnny Hansen   Carsten Skov Hansen 

Dirigent    Sekretær 


