MOSEDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A
Referat af 3. ordinære generalforsamling i Mosede Fjernvarmeværk (MFV)
a.m.b.a.
Afholdt: 16-03-05, kl. 18:30 på Mosedeskolen med deltagelse af 19 andelshavere.
1. Valg af dirigent.
Advokat. Jesper Bøggild Eriksen blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovligt
indvarslet.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår, v. formand Jan Toudal (JT).
Jan Toudal fremlagde bestyrelsens beretning, jvf. Årsrapport for 2004, med fokus på Mosede
Fjernvarmeværks (MFV) målsætning, varmeforbrug, økonomi og investeringsstrategi, samt bestyrelsens
samarbejde.
På spørgsmål, vedr. ledningstabet på 29 %, bekræftede JT, at dette er normalt ledningstab for fjernvarme
værker. Til eksempel har Roskilde, på trods af der er brugt betydelige ressourcer herpå, det samme
ledningstab.
Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede årsregnskab 2004, v. Jan Toudal.
Regnskabet for 2004 viser et underskud på 70 t. kr., mod et budgetteret nul resultat. Specielt har der været
stor afvigelse på distributionsomkostningerne, dette pga. mange reparationer af rørledningsnettet.
På spørgsmål om hvad administration og drift dækker, svarede JT at det dækker de opgaver, der varetages
af VEKS. Ud over administration, bogholderi mv., udføres driftsoptimering, tilsyn med reparation og
vedligehold, storforbrugere mv.
Vedr. kommunale storforbrugere meddelte Michael Tillitz Olsen, at Greve Kommune har en pulje for
energibesparelsestiltag.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget for regnskabsår 2005 og 2006, v. Jan Toudal.
JT oplyste at den største usikkerhed i budgettet er vedligehold af rørledningsnettet. Der er i budgettet afsat
500 t. kr. til dette.
På spørgsmål vedr. mulighed for henlæggelser, svarede JT at, som det også fremgår af
revisionspåtegningen, er muligt at fortage henlæggelser mod at der foreligger et konkret plan/budget for
anlæginvesteringer.
Budgettet blev godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan for det kommende år
Konsulentfirmaet Rambølls anbefaling af at ledningsnettet renoveres løbende ifm. brud følges også i det
kommende år.

Dette blev godkendt.
6. Indkomne forslag fra andelshavere
Der var ingen indkomne forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jan Toudal og René Johansson var på valg. Begge genopstillede og begge blev genvalgt.
8. Valg af suppleanter
Mik Lange og Preben Schmidt var på valg. Begge modtog genvalg.
9. Valg af revisor
Det blev besluttet at forsætte samarbejdet med revisionsfirmaet Deloitte.
10. Eventuelt
På spørgsmål om hvad der vil ske efter 2009, hvor VEKS har opsagt kedelleje aftalen, svarede K. Hasse
Nielsen (HN) at det er usikkert, men påpegede at VEKS gæld samtidigt vil være afviklet. Det må dog
forventes at kedelleje aftalen ikke vil blive genforhandlet, og vi derfor skal have taget stilling til, hvad der skal
ske med selve værket.
På spørgsmål vedr. om hvorvidt storforbrugerne er en belastning for MFV, svarede JT at vi betaler en
afkølingstarif til VEKS. MTO supplerede med at der i Greve kommunes institutioner råder et rimeligt
selvstyre, og at Mosedeskolen fra 01-03-05, som et forsøg vil køre uden natsænkning, for at forbedre
afkølingen.
På spørgsmål om hvorfor tariffen er beregnet som den er, svarede HN at den var blevet ændret fra næsten
udelukkende fast afgift til en fordeling på fast afgift, en variabel afgift beregnet over 3 års gennemsnit, og en
direkte variabel afgift.
På spørgsmål om hvad fjernvarmen koster pr. m2, svarede JT og HN at den ikke er beregnet.
Dirigenten afsluttede herpå generalforsamlingen kl. 19:30.
Referat.: Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.

