Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Referat fra generalforsamlingen den 27/5 2021 i Mosede Fjernvarmeværk, afholdt på
Mosede Skole.
Formanden for bestyrelsen, Jan Toudal, bød velkommen til den 19. ordinære generalforsamling,
hvor der var 15 deltagere, som repræsenterede 11 andelshavere.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Pia L. Nielsen til dirigent.
Hun blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
Beretningen for det forløbne år blev herefter gennemgået af formanden.
Der var nogle få spørgsmål:
•

•

Der blev spurgt til, hvad vi fik ud af seneste termografering i december 2019?
Den havde vist mulige problemer ud for Storeholm 9, 11, 23 og 71. De 3 første steder blev
repareret i 202 og resulterede i, at spædevandsforbruget blev halveret (nu ca. 2,5 m3 pr
døgn). Bestyrelsen har netop besluttet at igangsætte udskiftning af rør ud for Storeholm 71.
Der blev spurgt til, hvordan forbruget for et standardhus (130 m2 og et forbrug på 18,1
MWh) i Mosede Fjernvarmeværk er i forhold til gennemsnittet?
Det beregnede forbrug for et standardhus hos os var i 2020 på kr. 16.073 mod et
gennemsnit på kr. 12.907. De lavere priser i gennemsnitstallet skyldes formodentligt, at
nogle fjernvarmeværker har områder med tættere bebyggelse end vores parcelhuskvarter.

Beretningen blev godkendt.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Det reviderede regnskab for 2020 blev gennemgået, og det kan ses på MFV hjemmeside:
www.mosedefv.dk.
Det reviderede årsregnskab blev godkendt uden bemærkninger.
Dirigenten ønskede igen i år at bytte om på dagsordenens pkt. 4. og 5 og at behandle dem samlet.
4. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for de kommende år
Der planlægges at udskifte målerne til en fjernaflæst version i 2025 (Det skal være sket inden
01.01.2027) og for at fordele udgiften over flere år, kan vi lave henlæggelser i 4 år inden
udskiftningen sker. Vi vil henlægge 1/5 af den estimerede udgift = kr. 131.000 startende i 2021.
Det var egentligt meningen, at vi skulle have begyndt henlæggelserne sidste år, men pga. en
misforståelse mellem VEKS, vores revisor og os, var henlæggelsen ikke blevet indberettet til
Forsyningstilsynet, og så kunne vi ikke henlægge i 2020.
Investeringsplanen blev godkendt uden bemærkninger.
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5. Budget for det kommende regnskabsår fremlægges
Bestyrelsens forslag til budget og tarif for 2022 blev fremlagt.
Investeringsplan og budgettet for 2022 blev godkendt uden bemærkninger.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
Der var ikke modtaget forslag fra andelshaverne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
•
•
•

Jan Toudal, Lundemosen 7, genopstillede og blev valgt for 2 år.
Michael Frederiksen, Lundemosen 45, genopstillede og blev valgt for 2 år.
Martin Myllerup, Lundemosen 55, blev valgt for 1 år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Følgende blev valgt som suppleanter til bestyrelsen:
Claus Pejtersen, Storeholm 54, og René L. Johansson, Lilleholm 22.
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med PwC.
PwC blev valgt.
10. Eventuelt
•

•

Der blev spurgt til, hvornår vi planlægger at skifte til fjernaflæste varmemålere?
Ifølge vores investeringsplan planlægger vi at gøre det i2025, men hvis vi forinden får et år
med meget få rørreparationer (2023 eller 2024), kan det godt være, at vi så vil lave
udskiftningen der.
Der blev spurgt til muligheden for at Fjernvarmeværket laver en fælles aftale med en
installatør om gennemgang af forbrugerne varmeanlæg?
Bestyrelsen har med mellemrum set på det, men priserne ligger typisk på kr. 1.500 - 2.000
pr husstand, og det blev vurderet at være for dyrt.
VEKS har mulighed for at give telefonisk rådgivning, men VEKS udfører ikke selv eventuelt
installatørarbejde.

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen, og derefter takkede formanden for mødet.

Referat er udarbejdet af bestyrelsen.
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