
MOSEDE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 

Referat af 6. ordinære generalforsamling i Mosede Fjernvarmeværk (MFV) a.m.b.a. 
  
Afholdt: 02-04-08, kl. 18:30 på Mosedeskolen med deltagelse af 17 andelshavere. 

  
1. Valg af dirigent. 

Adv. Thjelle Ehrenskjöld blev valgt som dirigent og åbnede generalforsamlingen. 

  
2. Beretning for det forløbne regnskabsår, v. formand Jan Toudal (JT). 

JT fremlagde bestyrelsens beretning, jvf. Årsrapport for 2007, med fokus på Mosede 

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

administration og teknisk drift. JT redegjorde i sin beretning for at underskuddet i 2007 

er blevet på kr. 977.000 mod budgetteret kr. 750.000. Dette skyldes to forhold på 

udgiftssiden, dels at Vestegnens Kraftvarme Selskab (VEKS) har forhøjet den faste 

afgift med kr. 145.000 samt at reparationer på ledningsnettet har været kr. 141.000 

dyrere end forventet. På indtægts- siden er regnskabet kr. 81.000 bedre end forventet. JT 

understregede at det er kravet, fra Energistyrelsen om at fjernvarmeforsyning skal hvile i 

sig selv, der har nødvendiggjort denne reduktion af MFV's egenkapital. Energistyrelsen 

har således meddelt, i et brev af 18-12-07, at der på landsplan er udtaget 437 

fjernvarmeværker for en gennemgang af deres regnskaber. MFV er blandt disse 

varmeværker, men JT ser ingen problemer i denne forbindelse. 

JT oplyste at VEKS har opsagt kedelleje-aftalen og at han har været til møde med VEKS 

tekniske dir. Flemming Andersen desangående. 

Bestyrelsens arbejde, ud over den daglige drift, vil i det kommende år koncentrere sig 

omkring effektivisering af varmeforsyningen, specielt andelshavere med dårlig afkøling. 

Storforbrugerne følges der tæt op på og bla. har investeringer på Mosedeskolen givet et 

godt resultat. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

  
3. Det reviderede årsregnskab år 2007 v. JT. 

JT gennemgik kort årsregnskabets hovedposter samt balance. 

På spørgsmål fra Finn Stahlfest, om hvorvidt de pæne indtægter fra udlejning af 

antennepladser vil fortsætte, svarede JT at ingen ved noget om de fremtidige 

teknologiske landvindinger på mobiltelefon området, men at mobilselskaberne stadigt 

investerer i bedre og bedre dækning af deres sendeområder. 

Regnskabet blev godkendt. 

  
4. Budget for regnskabsår 2008 - 2009, v. JT. 

Budgettet blev gennemgået og på spørgsmålet om hvorvidt opsigelsen af kedelleje-

aftalen vil medføre en højere varmeregning for andelshaverne, svarede JT at MFV mister 

en årlig indtægt på godt 300.000 kr., men det er endnu for tidligt at sige noget om de 

økonomiske konsekvenser, da VEKS bliver gældfri på samme tidspunkt, hvilket 

samtidigt må medføre en reduktion i de faste afgifter. 



Budgettet blev godkendt. 

  
5. Forslag fra bestyrelsen. 

Der er ingen forslag fra bestyrelsen, men der bliver arbejdet videre med besparelser i 

varmeforsyningen, med fokus på afkøling. 

På spørgsmål om hvorvidt det var hensigtsmæssig at genoverveje indførelsen af en 

afkølingstarif og hvor mange parceller der har problemer, svarede JT, at bestyrelsens 

holdning er, det er bedre at koncentrere indsatsen, der hvor der er konkrete problemer. 

En optælling, der blev præsenteret, viser af omkring 20 % af andelshaverne har en 

afvigende afkøling (= forskellen mellem indløbs- og afgangstemperatur på parcellen). 

Disse tal dækker dog både over fejl-aflæsninger og reelle tekniske problemer. 

Endeligt afsluttede JT med at informere om at en sammenligning af tal fra andre 

fjernvarmeværker, mht. prisen for at opvarme en 160 m2 parcel viser at MFV ligger "i 

den pæne" ende. 

Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

  
6. Indkomne forslag fra andelshavere. 

Der var ingen indkomne forslag fra andelshaverne. 

  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Hasse Nielsen og Villy H Nielsen var på valg. Begge genopstillede og begge blev 

genvalgt. 

  
8. Valg af suppleanter. 

1. Suppleant: Claus Peitersen, Storeholm 54. 2. Suppleant: Finn Andersen, Lundemosen 

22. 

  
9. Valg af revisor. 

Det blev besluttet at forsætte samarbejdet med revisionsfirmaet Deloitte. 

  
10. Eventuelt. 

Finn Andersen spurgte om det var en idé at udskifte de gamle hovedventiler, der er fra 

1970'erne, og som skal betjenes med en nøgle? Bestyrelsen svarede, at en ved 

udskiftning af hovedventilerne sættes tidssvarende op, men at der ingen planer er om at 

skifte over en bred kam. 

  

Dirigenten afsluttede herpå generalforsamlingen kl. 19:30. 

Referat.: Bestyrelsen for Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. 23042008 
  
 


