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GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:
Det indstilles, at dagsordenen godkendes.
BESLUTNING:
Punkt 9, generalforsamling:
Leif Møller (suppleant for Matin Fisker) er på valg, og ikke Kaj Mildahl som angivet.
Ellers Godkendt.
(Åbent punkt)

3

GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:
Referat fra bestyrelsesmødet den 20. nov. 2019 fremlægges til godkendelse.
INDSTILLING:
Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.
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BESLUTNING:
Referatet blev godkendt.
(Åbent punkt)

4

BUDGETOPFØLGNING OG FASTSÆTTELSE AF VARMEPRIS FOR 2019

SAGSFREMSTILLING
Budgetopfølgning pr. 31. dec. 2019 fremgår af bilag 0629.
I bilag 0630 er der udarbejdet forslag til varmepris for 2019. Der er et rådighedsbeløb på - 1.126 t.kr. Det anbefales at fastholde budgetpriserne, både for Odder by kr. 370,00 pr. MWh samt Saksild og Rørt kr. 420,00 pr.
MWh. Rådighedsbeløbet foreslås indregnet i efterfølgende år.
I tillæg til fremsendte budgetopfølgning pr. 31.12.2019 og udarbejdet notat til varmeprisen for 2019, kan følgende belyse budgetafvigelserne:
Omsætningen er t.kr. 6.033 lavere end budgetteret, grundet lavere varmesalg som følge af lavere graddage og
indregningen af motivationstariffen først sker efterfølgende (budgetteret til 1.550 t.kr.).
Produktionsomkostningerne er t.kr. 3.188 lavere end budgetteret. Årsagen er et lavere varmekøb med t.kr.
1.911 og et højere ledningstabet med t.kr. 1.115, i forhold til budgettet.
Øvrige distributionsomkostninger er t.kr. 682 lavere end budgetteret. Driftsmæssig vedligeholdelse af ledningsnettet er t.kr. 383 lavere end budgetteret, og omkostningerne til el er 242 t.kr. lavere. Ledningstabet er t.kr.
1.115 højere, hvilket medfører at de samlede distributionsomkostninger er t.kr. 433 højere end budgettet.
Administrationsomkostningerne er t.kr. 364 under budget, hvilket generelt skyldes er et lavere omkostningsniveau.
Renteudgifter er t.kr. 165 lavere end budget. Der er budgetteret med en skattebetaling på t.kr. 95, som ikke er
driftsført/afregnet til skat.
I balancen fremgår igangværende arbejder pr. 31.12.2019 med t.kr. 31.535 og en lagerbeholdning på t.kr.
1.937. Begge poster forventes reduceret i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for 2019, hvor størstedelen vil blive aktiveret og afskrevet på.
Pr. 31.12.2019 er der et træk på kassekreditten med 640 t.kr. Årets tilslutningsbidrag udgør 5.388 t.kr.
INDSTILLING
Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.
Det indstilles, at afregningsprisen for 2019 vedtages.
BESLUTNING
Godkendt som indstillet.
(Lukket punkt)
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NYT FRA FORMANDEN

5.1

AVA

SAGSFREMSTILLING
SIDEN SIDSTE BESTYRELSESMØDE ER FØLGENDE SKET:
Den 18. november blev der afholdt formandsmøde blandt de forbrugerejede værker i VPA regi. Dette resulterede i fremsendelse af en række spørgsmål til selskabsgørelsen af AVA, samt spørgsmål til andre konkrete forhold. Disse spørgsmål blev fremsendt til AVA inden Driftrådsmødet, som blev afholdt senere samme måned.
Efter formandsmødet blev der afholdt Driftsrådsmøde den 28. november. På mødet var Afregningen af Odder
Varmeværks faste bidrag på dagsordenen som resulterede i en afstemning om overgang fra varmebehov til varmeaftag. Afstemning resulterede i:
4 stemmer for,
3 stemmer imod,
3 undlod at stemme.
Altså en tilkendegivelse fra Driftsrådet om Odder Varmeværks faste bidrag kunne afregnes efter varmeaftag.
Inden Driftsrådsmødet var der fremsendt en del væsentlige spørgsmål, som AVA havde svært ved at svare på:
• Fornyelse af transmissionsledning i Sydhavnen
o AVA har i 2019 udskiftet en transmissionsledning i sydhavnsområdet til en samlet budgetpris
på 30 mio. kr. I forbindelse med udskiftningen er ledningen blevet opdimensioneret fra en
450mm ledning til en 610mm ledning. Dette uden Driftsrådet blev orienteret. Tidligere var
Driftsrådet blevet orienteret om udskiftningen skulle ske grundet alder, men ved en nærmere
gennemgang viser det sig, at halvdelen af ledningen er fra år 2001. Ud over en indrømmelse at
Driftsrådet er blevet fejlinformeret, er der ingen indrømmelser fra AVA’s side, og de mener
fortsat, at det er VPA taksten, der skal betale de 30 mio. kr. Dette mener vi ikke, da det eneste
varmeværk, som har noget ud af en opdimensionering, er AVA. Bjarne Munk Jensen har sendt
problematikken i udvalg.
• Forskønnelse af kedelcentral i Gellerup
o Skanderborg Hørning har til driftsrådsmødet stillet spørgsmål til en påtænkt facaderenovering
af varmecentralen i Gellerup til 10 mio. kr, og om rimeligheden i, at det er VPA der skal betale
for en renovering der er pålagt af Aarhus Kommune. Svaret fra AVA er, at de ikke kender omfanget og prisen for renovering af centralen. Det er fortsat VPA der skal betale udgiften til facaderenoveringen.
• Varmepriser fra Studstrupværket
o Hornslet Fjernvarme havde inden mødet stillet spørgsmål til den høje variable varmepris fra
Studstrupværket. De variable timevarierende priser fra Studstrupværket ligger mellem
300kr/MWh, når den er billigst, og op til 600kr/MWh. når den er dyrest. Priserne er afhængige
af elpriserne, og burde være lavere, når elpriserne er høje. Svaret fra AVA er, at priserne er i
overensstemmelse med de aftaler, der er indgået med Ørsted
Efterfølgende har der været afholdt møde omkring selskabsgørelsen mellem de 3 omegnsværker, Odder, Skanderborg og Hornslet. På mødet deltog Advokat, Pernille Aagaard Truelsen, samt Kasper Martin fra Energi &
Miljø. Som resultat af mødet, blev der fremsendt yderligere spørgsmål til selskabsgørelsen.
AVA ved Bjarne Munk Jensen har efterfølgende fremsendt skriftlige svar på nogle af de fremsendte spørgsmål.
Kendetegnende ved alle svar er, at der ikke svares konkret på nogle af spørgsmålene. De stillede spørgsmål bliver enten sendt i udvalg, eller sendt til behandling i Driftsrådet.
Der er aftalt Formandsmøde blandt de forbrugerejede værker den 19. februar, hvor en del af ovenstående er på
dagsorden.

INDSTILLING
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
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BESLUTNING
Taget til efterretning.
(Lukket punkt)

6

NYT FRA DIREKTØREN

6.1

ENERGIBESPARELSER

SAGSFREMSTILLING
Status:
Vi har lukket ned for ansøgninger via hjemmesiden, da vi forventer at opnå de resterende besparelser via varmepumpen i GØF, og derfor ikke har brug for yderligere energibesparelser.
Kunder får dog fortsat energibesparelsen ved konverteringer fra anden energiform til fjernvarme, dog med en
reduceret pris på 2.500 kr. pr. konvertering mod tidligere kr. 3.500.
INDSTILLING
Det indstilles, bestyrelsen godkender tiltaget.
BESLUTNING
Godkendt.
(Åbent punkt)

6.2

ORIENTERING OM STRATEGISEMINAR I VANDVÆRKETS BESTYRELSE

SAGSFREMSTILLING
Lørdag den 25. jan. 2020 blev der afholdt strategiseminar mellem Odder Vandværks bestyrelse og direktør.
Proceskonsulent Jytte Rabæk Schmidt var facilitator på dagen. Formålet med seminaret var, at sikre Odder
Vandværks fremtid og retning bedst muligt med udgangspunkt i vision og mål.
Overordnet program for dagen:
• Præsentation af de vigtigste strategiske milepæle
• Fælles billede – SWOT-analyse
• Vision 2025
• Strategiske fyrtårne (indsatsområder)
• Definition af mål

Vision 2025
”Odders bedste vand”
Fordi:
✓ Vi leverer rent og bæredygtigt vand
✓ Vandværkerne skal være fremtidssikret med de teknologier, der er til rådighed
✓ Vandprisen skal være konkurrencedygtig i forhold til markedsprisen
✓ Vi skal være en god arbejdsplads for vores dygtige og kompetente medarbejdere
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Strategiske Fyrtårne frem mod 2025
For hvert af de fem indsatsområder, er der defineret SMART mål.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afklaring af fremtidigt vandbehov og forsyningssikkerhed
Organisationen/teknologien (er vi gearet til det?)
Beredskabsplan og risikostyring (forurening – vandbeskyttelse)
Samarbejde
Bevare kompetente medarbejdere
Odder Forsyning I/S og Odder Varmeværk (hvilket forhold)

INDSTILLING
Det indstilles, orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Godkendt som indstillet.
(Lukket punkt)

7

VARMEMÅLERE

Ved seneste bestyrelsesmøde blev der spurgt ind til status på varmeværkets målere. Der er foretaget et udtræk
fra målerdatabasen, som er opstillet i grafer på bilag 0631.
Odder Varmeværk har i alt 3.996 varmemålere med en gennemsnitsalder på 9,33 år fordelt på:
1.514 fremløbsmålere – svarende til ca. 38%
2.482 returløbsmålere – svarende til ca. 62%
Følgende måletyper findes i dag i Odder Varmeværk:
1.705 stk. (43%) M66 – årgang 2001 til 2010 (aldersgennemsnit 14,7 år)
378 stk. (9%) M601 – årgang 2008 til 2019
1.574 stk. (39%) M602 – årgang 2012 til 2019
324 stk. (8%) M602 – årgang 2018 til 2020

7.1

M66 MÅLERE

SAGSFREMSTILLING
På M66 målerne oplever vi sjælden fejl ved stikprøvekontrol. Der har dog været en enkelt fejl, men den kan
tilskrives urenheder i vandet.
Derimod er der udfordringer med hjemtagelsen af måleraflæsningerne. Om det skyldes radionetværket, selve
måleren eller kombinationen af måler og netværk, har vi ikke overblik over. Konsekvensen er, at vores medarbejdere bruger mange ressourcer på netop M66 målerne.
Gennemsnitsalderen på M66 målerne er 14,7 år. Dette er en høj alder for en målertype.
62% af vores varmemålere er monteret på returløbeledningen. Dette har den ulempe, at eventuelle utætheder
ved kunderne, ikke registreres, og kunden afregnes ikke for forbruget. Derfor giver det god mening at montere
de målere på fremløbsrøret.
I dag hjemtages data via vores eget ”radio mesh” netværk, et ældre netværk, hvor målere samler data fra hinanden. På netværket opleves indimellem uforklarlige aflæsninger, som medfører ekstra administration. Odder
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Vandværk er næsten færdig med etablering af nyt Wireless M-Bus netværk, som også kan anvendes til hjemtagning af data fra varmemålere. Det indstilles til, at vi i samarbejde med Odder Vandværk planlægger en overgang til de nye Wireless M-Bus netværk med en aftale om afregning.

INDSTILLING
Odder Varmeværk ved udskiftning af varmemålere flytter flowmåleren over fremløbsrøret.
Det diskuteres, vi skal igangsætte udskiftningen af M66 målerne.
Det indstilles til, at vi i samarbejde med Odder Vandværk planlægger en overgang til de nye Wireless M-Bus
netværk med en aftale om afregning.
BESLUTNING
Vi starter udskiftning af M66 målerne i 2021 – skal budgetteres
Ved opsætning af nye målere monteres M603, eller tilsvarende med batteri, og vi arbejder med at kommer over
på vandværkets Wireless M-bus net. Der opsættes fremløbsmålere, hvor det giver mening
(Lukket punkt)

7.2

GDPR OG KAMSTRUP SOFTWARE:

SAGSFREMSTILLING
Odder Varmeværk bruger i dag PcBase, som software. Dette er et gammelt Kamstrup program, som er meget
tidskrævende og ikke særligt brugervenligt. Kamstrup har valt at udfase programmet ved årsskiftet 2020/2021
med den begrundelse, at programmet ikke overholder GDPR lovgivningen. Kamstrup forslår, at vi fremadrettet
bruger READy som software. READy anvendes i forvejen af Odder Forsyningsselskab til vandmålerne.
Økonomi:
PcBase:
Årlig udgift til: Hosting, Support, Licenser: 139.000 kr.
Implementering READy:
Migrering (engangsbeløb):
Software til 5.000 målere (engangsbeløb):

19.750 kr.
54.000 kr.

Årlig udgift til: Hosting, Support, Licenser: 57.200 kr.
Samlet udgift år 1:

130.950 kr.

INDSTILLING
Overgangen fra PcBase til READY igangsættes første kvartal 2020.
BESLUTNING
Godkendt som indstillet.
(Lukket punkt)
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8

GØF

8.1

FUSION GØF

SAGSFREMSTILLING
Den endelige fusionsdato er sat til den 29/2 2020. Baggrunden for udsættelse fra den oprindelige dato, 1/12
2019 til den 29/2 2020, er Skat’s sagsbehandlingstid på bindene svar, som skulle være modtaget inden fusionen
kunne igangsættes. Skat fremsendte svar i uge 3, som kan ses i bilag 0632.
Skat skal give tilladelsen for at sikre, at hovedformålet eller et af hovedformålene med tilførslen ikke er skatteunddragelse eller skatteundgåelse.
Der er ved afgørelsen lagt vægt på følgende forhold:
•
•
•

at de aktiver og passiver, der overføres, organisatorisk udgør en gren af en virksomhed, som kan fungere ved hjælp af egne midler
at det GØF A.m.b.A. udelukkende vil blive vederlagt med aktier i det nystiftede datterselskab
at formålet med tilførslen er at sikre, at de nuværende andelshavere og ledelsesmedlemmer kan få indflydelse på driften af forsyningsvirksomheden, når der sker sammenlægning med Odder Varmeværk
A.m.b.A., samt at skabe en selskabsstruktur, der giver fleksibilitet i forhold til en efterfølgende integration af varmeaktiviteterne i de to A.m.b.A.’er.

På fusionsdatoen vil følgende ske:
1. Alle GØF’s aktiver lægges i et ApS selskab som ejes af Odder Varmeværk. Til varetagelse af selskabet
indsættes to direktører, Jørgen Krum, og John Nygaard Pedersen indtil Fjernvarmes generalforsamling.
Efter generalforsamlingen vil det være Jørgen Krum, der er selskabets direktør.
INDSTILLING
Det indstilles, at sagsfremstillingen diskuteres og tages til efterretning.

BESLUTNING
Vedtaget som indstillet.
(Åbent punkt)

9

GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING
Varmeværkets ordinære generalforsamling er planlagt til tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 19.30. Det foreslås, at generalforsamlingen afholdes i Spektrum.
Det foreslås, at advokat Claus Bonde Mikkelsen indstilles som dirigent, som har sagt ja til posten.
Det foreslås, at revisor Steffen Damsgaard Sørensen fremlægger regnskabet, som har sagt ja til posten. Ud over
Steffen foreslås, at Thomas Riis kommer for eventuelle spørgsmål til GØF-fusionen.
Af hensyn til annonceringen skal det afklares, om der er forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen.
Der indkaldes ved indrykning af annonce i Odder Avis tirsdag den 28. april (opfylder vedtægternes varslingskrav i § 6.3 på mindst 14 dage og højst 4 uger, dvs. mellem 21. april og 5. maj). Samtidig vil annonceringen
være på hjemmesiden.
Fusionen med GØF er planlagt til den 29. februar, og i den forbindelse må det forventes, at der fremmøder repræsentanter fra GØF-området.
Efter tur afgår følgende bestyrelsesmedlemmer i år: Lars Flink Iversen (Suppleant for Bent Robdrup Johansen,
der er valgt i 2017) og Leif Møller (suppleant for Martin Fisker Christensen, der er valgt i 2017).
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INDSTILLING
Det indstilles, at det afklares, om der er forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen, som skal annonceres i
indkaldelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne på valg meddeler, om de genopstiller.
Det besluttes inden generalforsamlingen, hvem bestyrelsen foreslår som revisor.
Sagsfremstillingen i øvrigt godkendes.
BESLUTNING
Vi skal have et lokale hvor der mindst kan være 80 personer, skal evt. flyttes til Park Hotel
Forplejning:
Øl og vand på bordet
Kaffe, 2 stk. smørrebrød og 1 ostemad, samt småkager efter generalforsamling.
Forslag fra bestyrelsen:
Ingen forslag fra bestyrelsen
Valg af dirigent:
Som indstillet
Valg af revisor:
Som indstillet
Valg til bestyrelse:
På valg er:
Lars Flink Iversen – modtager genvalg.
Leif Møller – modtager genvalg.
(åbent punkt)

10

BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING
Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.
INDSTILLING
Det indstilles, at protokollen rettes til og tages til efterretning.
BESLUTNING
Godkendt.
(Lukket punkt)
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EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

Den 21. februar er der fællestur med vandværket. Vi sender endelig invitation ud.
Rasmus: Dansk Fjernvarmes Regionalmøde – Jan, Jørgen samt evt. Line deltager fra Odder Varmeværk
Jørgen:
Stilling på driftsmedarbejder er offentlig.
Vi har ansat en ny GIS medarbejder
Styringstabeller i Nets droppes.
Herdis:
Kommunens 17 verdensmål – fra Odder Forsyningsselskab deltager Jørgen.
BESLUTNING
Godkendt.
(Lukket punkt)

12

NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING
Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 6. maj 2020 kl. 16.30.
BESLUTNING
Godkendt.
(Åbent punkt)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen
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Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Kaj Mildahl

Læst:
Jørgen Krum
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