
MOSEDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 

Referat af 5. ordinære generalforsamling i Mosede Fjernvarmeværk (MFV) a.m.b.a. 

  

Afholdt: 27-03-07, kl. 18:30 på Mosedeskolen med deltagelse af 13 andelshavere. 

  

  
1. Valg af dirigent. 

Adv. Tjelle Ehrenskjöld 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 2006, med fokus på 

Mosede Fjernvarmeværks (MFV) målsætning, varmeforbrug, økonomi, reparationer, 

administration og teknisk drift, samt fremtidige udfordringer: Afkølingstarif og 

energibesparelser. 

  

Vedr. afkølingstarif, så har bestyrelsen besluttet ikke at indføre denne i 2007, idet, der er 

mange måleraflæsninger (ca. 20%), der må undersøges nærmere. 

  

Vedr. energibesparelser, så blev der 10-06-05 indgået en politisk aftale, der indebærer, at 

der skal opnås dokumenterbare energibesparelser hos slutbrugerne. Selv om aftalen kun 

gælder for energileverandører, der leverer over 100TJ p.a. (MFV leverer ca. 29 TJ), skal 

alle medvirke til at finde energibesparelser. Det kan derfor blive nødvendigt, at 

gennemgå samtlige andelshaveres installationer på et tidspunkt. 

  

Beretningen blev taget til efterretning. 

  

  
3. Det reviderede årsregnskab år 2006,  v. JT. 

Regnskabet for 2006 viser et overskud på 378 t. kr. (mod et budgetteret underskud på 

150 t. kr.). Konsekvensen af dette er at bestyrelsen har valgt at ændre de tariffer der er 

godkendt for 2007, så en stor del af egenkapitalen bliver tilbagebetalt til andelshaverne. 

  

På spørgsmål om hvorvidt der kan ændres i det for 2007 godkendt budget, svarede JT at 

bestyrelsen har denne kompetence. 

  

Regnskabet blev godkendt. 

  

  
4. Budget for regnskabsår 2008, v. JT. 

Det med indkaldelsen fremsendte budget, samt tarifblad, blev gennemgået. 



Der forventes reparations-omkostninger på ledningsnettet på ca. 600 t. kr. i 2007. Selv 

om dette ligger lidt over det budgetterede beløb, og den omtalte tilbagebetaling til 

andelshaverne, har MFV selvfinansiering, til at klare dette. 

  

Budgettet blev godkendt. 

  
5. Forslag fra bestyrelsen. 

Der er ingen forslag fra bestyrelsen, men der bliver arbejdet videre med flg. opgaver: 

Besparelser i varmeforsyningen. 

Andelshavernes aflæsninger af forbruget. 

Uoverensstemmelser mellem opgivne boligarealer og BBR registerets oplysninger. 

  

Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

  
6. Indkomne forslag fra andelshavere. 

Der var ingen indkomne forslag fra andelshaverne. 

  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Jan Toudal og René L. Johansson var på valg. Begge genopstillede og begge blev 

genvalgt. 

  
8. Valg af suppleanter. 

1. suppleant: Claus Peitersen, Storeholm 54. 

2. suppleant: Brian Christensen, Lundemosen 15. 

  
9. Valg af revisor. 

Det blev besluttet at forsætte samarbejdet med revisionsfirmaet Deloitte. 

  
10. Eventuelt. 

Under eventuelt bad Hasse Nielsen (HN) Jan Toudal om, at give nogle eksempler på 

uhensigtsmæssigheder i den nye energisparelov. 

Fx. at tiltag for at mindske energitabet i jorden ikke tæller med, samt at der kan handles 

med energi-besparelserne. 

  

Desuden fremlagde HN eksempler på varmepriser for kunderne tilsluttet forskellige 

varmeværker i VEKS forsyningsområde og områder udenfor VEKS. 

  

  

Dirigenten afsluttede herpå generalforsamlingen kl. 19:30. 

  

  

Referat.: Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. 
 


