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GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING
Det indstilles, at dagsordenen godkendes.
BESLUTNING
Dagsorden godkendt.
(Åbent punkt)

3

GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING
Referat fra bestyrelsesmødet den 6. febr. 2020 fremlægges til godkendelse.
Endvidere fremlægges referat fra Interessentmødet i Forsyningsselskabet den 11. mar. 2020 til godkendelse og
underskrift.
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INDSTILLING
Det indstilles, at godkende og underskrive referaterne.
BESLUTNING
Referaterne godkendt og underskrevet.

4

BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING
Da regnskabet for 2019 endnu ikke er afsluttet og godkendt, er der ikke udarbejdet budgetopfølgning for 2020.
INDSTILLING
Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.
BESLUTNING
Godkendt som indstillet.
(Åbent punkt)

5

UDKAST ÅRSRAPPORT FOR 2019

SAGSFREMSTILLING
Udkast til årsrapport 2019 fremlægges til behandling som bilag 0633, samt specifikationer til årsrapporten bilag
0364. Udkast til revisionsprotokollat vedlægges som bilag 0635.
Årsrapporten udviser et resultat på kr. 0 efter Årsregnskabsloven (ÅRL). Efter Varmeforsyningsloven er der en
underdækning på t.kr. 2.365. Den samlede underdækning pr. 31.12.2019 udgør herefter t.kr. 3.067, inkl. tidligere år.
Regnskabet er udarbejdet efter samme fremgangsmåde som tidligere år, uden ændringer i regnskabspraksis.
Både årsrapporten og specifikationer til årsrapporten offentliggøres og fremlægges på generalforsamlingen.
Omsætningen for 2019 er på t.kr. 58.972 mod t.kr. 56.868 i 2018. Her er årets regulering i over/underdækning
den primær årsag til forskellen. Salg af varme er t.kr. 659 højere end i 2018, dette kan bl.a. forklares ved at
MWh-prisen er 10 kr. højere. Forskellen på antal solgte MWh er 712 MWh, som er solgt mindre i 2019. Abonnementsbidrag og effektbidrag er samlet set 492 t.kr. højere i 2019. Årets tilgang på 126 andelshavere med et
afregningsareal på 24.179 er forklaringen herpå.
I forhold til budgettet for 2019 er omsætningen t.kr. 2.986 lavere, hvilket primært skyldes et lavere varmesalg
(svarende til 10.466 MWh), samt en lavere indtægt på motivationstariffen. Hertil også indregningen af årets
underdækning og tidsmæssige forskelle på t.kr. 1.740 mod budgetteret t.kr. 214.
Årets tilslutningsbidrag udgør i 2019 t.kr. 4.757, periodiseringen for 2019 inkl. tidligere år udgør t.kr. 632.
Køb af varme inkl. afgifter og effektbidrag er t.kr. 1.928 lavere end budgetteret. Der er køb 10.990 MWh mindre end budgetteret. Den gennemsnitlige pris for det samlede varmekøb (inkl. effektbidrag og transmissionstarif) er er ca. 19 kr. højere pr. MWh end budgetteret, ekskl. effektbidrag er den gennemsnitlige varmepris pr.
MWh ca. 7 kr. højere i 2019 end budgetteret. Det mindre køb i MWh sammenholdt med den højere pris er hovedårsagen til det lavere varmekøb.
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Ledningstabet er i 2019 27.485 MWh og i 2018 27.177 MWh. Omkostningen til ledningstabet udgør i 2019
t.kr. 10.573.
Produktionsomkostninger i 2019 er t.kr. 37.387, t.kr. 257 højere end i 2018. I forhold til budget er omkostningerne t.kr. 3.003 lavere, den primære årsag er varmekøbet, lavere afskrivninger, større ledningstab og et generelt lavere omkostningsniveau.
Distributionsomkostningerne udgør t.kr. 16.556, t.kr. 1.182 højere end i 2018 og t.kr. 809 højere end budget.
Ledningstabet er t.kr. 385 højere end budgettet og omkostningerne til hoved- og stikledninger er t.kr. 470 højere end budget. I omkostningsgruppen er omkostningsniveauet generelt højere, dog er omkostninger til el t.kr.
266 lavere.
Administrationsomkostninger udgør t.kr. 2.900, t.kr. 33 højere end i 2018 og 654 t.kr. lavere end budget. Omkostningsniveauet er generelt lavere, og forbrugerinformation budgetteret med t.kr. 105 er ikke realiseret.
Energibesparelser er udgiftsført med t.kr. 1.784, hvoraf t.kr. 1.500 er hensat til skyldig kreditorer/betaling i
2020.
Finansielle omkostninger er højere end 2018, da byggekreditten er omlagt til 2 lån og der er betalt afdrag og
renter i 2019.
Af balancen fremgår det at materielle anlægsaktiver i 2019 er forøget med t.kr. 3.709, inkl. igangværende arbejder. Note 3 specificerer tilgang, afgange og afskrivninger for 2019.
Periodeafgrænsningsposter er primært den forudbetalte varme til AffaldVarme.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger, specificeres i note 6, og er forskellene på VFL og ÅRL, forskellige
afskrivningsmetoder, henlæggelser og indregningen af tilslutningsbidrag.
Revisionsprotokollatet er revisors orientering til bestyrelsen vedr. den udførte revision, herunder særlige forhold eller rapportering af andre betydelige forhold.
Det fremgår i revisionsprotokollatets pkt. 3, at den udførte revision har givet anledning til bemærkninger, dette
beskrives nærmere i pkt. 5 omhandlende usikkerhed vedr. selskabets skatteforhold, da der endnu ikke er modtaget en endelig afgørelse fra skatteforvaltningen. Dette er også omtalt i årsrapportens note 1, samt ledelsesberetningen.
Protokollatet beskriver også den manglende funktionsadskillelse, som følge af organisationens størrelse. Derfor
er der tidligere indført intern revision/kontrol for at forebygge fejl og besvigelser. I tillæg til dette punkt angiver
revisor, at der ikke forbindelse med udførslen af revisionen er konstateret forhold, som kan indikere besvigelser.
INDSTILLING
Det indstilles, at godkende udkast til årsrapport, specifikationer til årsrapporten for 2019 samt revisionsprotokollat.
BESLUTNING
(Efterskrift som følge af beslutning i punkt 10.1: Årsrapporten rettes til, så underskuddet fra AffaldVarme Aarhus indregnes. Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde for endelig godkendelse af årsrapporten. Ellers
godkendes årsrapporten).
(Lukket punkt)

6

UDKAST GRØNT REGNSKAB 2019

SAGSFREMSTILLING
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Udkast til grønt regnskab 2019 fremlægges til behandling.
Udkast er medsendt mødeindkaldelsen som bilag 0636.
INDSTILLING
Det indstilles at godkende udkast til grønt regnskab for produktionsåret 2019.
BESLUTNING
Følgende ændringer foretages:
Tal i parentes slettes og 2015 data flyttes til ny kolonne yderst til højre
Side 8 rettes kommafejl
Salg pr. m² tilsluttet areal
Dato rettes til den 6. maj 2020
Nøgletal: Ledningstab pr. meter ledning
Ellers godkendt
(Åbent punkt)

7

BESTYRELSESBERETNING

SAGSFREMSTILLING
Udkast til bestyrelsesberetning vedlagt som bilag 0637.
INDSTILLING
Det indstilles, at godkende udkast til bestyrelsesberetning.
BESLUTNING
Udkast godkendt. Carsten retter beretning til, således den er nemmere at oplæse.
(Lukket punkt)

8

GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING
Grundet forsamlingsforbuddet, som følge af COVID-19 smittefare, er generalforsamlingen, der var planlagt til
afholdelse den 19. maj indtil videre flyttet til den 24. juni klokken 19:30. Dette kun i tilfælde af, at forsamlingsforbuddet helt eller delvist ophæves. Indtil videre planlægger vi efter dette, og indkaldelse vil ske i henhold til
varmeværkets vedtægter, og Odder Parkhotel er reserveret den pågældende dato.
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 6.4 er:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget, takstblad og investeringsplan fremlægges til orientering.
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5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
INDSTILLING
Ad 1.

Det indstilles, at bestyrelsen på generalforsamlingen indstiller en af advokaterne fra advokatfirmaet
Straus og Garlik Odder som dirigent.

Ad 2.

Der henvises til punkt 7 i denne dagsorden.

Ad 3.

Der henvises til punkt 5 i denne dagsorden. Punktet fremlægges af revisoren.

Ad 4.

Jørgen Krum fremlægger punktet.

Ad 5.

Der er ingen forslag fra bestyrelsen

Ad 6.

Der er på tidspunktet for udsendelsen af dagsordenen ingen forslag fra andelshaverne/varmeaftagerne
(kan iht. § 6.12 ske frem til 12 dage før generalforsamlingen, dvs. til og med 12. juni).

Ad 7.

Fra bestyrelsen afgår Lars Flink Iversen og Leif Møller efter tur iht. vedtægternes § 7.1. På bestyrelsesmødet den 6. februar 20120 meddelte begge, at de genopstiller.

Ad 8.

Det indstilles, at bestyrelsen indstiller PWC som revisor for varmeværket.

Forplejning: Forplejningen blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 6. februar 2020, men der kan komme ændringer i forplejningen grundet restriktioner i forbindelse med COVID-19 epidemien
BESLUTNING
Ad 1. Vi foretrækker Charlotte Jarland, ellers N. C. Strauss
Ad 2. Carsten aflægger beretning
Ad 3. Vi foretrækker Thomas Riis, ellers spørger vi Steffen
Ad 4. Godkendt
Ad 5. Godkendt
Ad 6. Ikke relevant lige nu
Ad 7. Godkendt
Ad 8. Godkendt
Forplejning godkendt.

(Lukket punkt)

9

NYT FRA FORMANDEN

9.1

AVA

SAGSFREMSTILLING
Siden sidste bestyrelsesmøde har der været formandsmøde blandt de forbrugerejede værker i VPA samarbejdet.
Her var den fremtidige organisering i Driftsrådet på dagsordenen. Holdningen var, at Driftsrådet har udtjent sin
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rolle, og det vil kræve store ressourcer at få Driftsrådet drejet i en værdiskabende retning. Driftsrådet er i dag
ikke værdiskabende for de forbrugerejede værker, og det er tvivlsomt, om det kan blive det i den nye organisationsform. Kredsen omkring formandskabet var enige om at indstille Driftsrådet nedlægges pr. 2. april 2021.
Et andet punkt på dagsordenen var driftsrådets repræsentant i AffaldVarmes Aarhus A/S bestyrelsen. I givet
fald der bliver en bestyrelsespost til Driftsrådet, vil det være Per Asmussen, som i dag er formand for driftsrådet, der tilbydes pladsen.
Den 3. marts 2020 modtog vi en mail fra Bjarne Munk Jensen. Han oplyste, at der har været en regnefejl fra
Ørsted der gør, at varmen fra Studstrupværket bliver 30. mio. kr. dyrere i 2019. Regnefejlen ligger i beregningen af tvangskørselsomkostninger, som tidligere var opgjort til 60. mio. kr. De 60 mio. kr. er indregnet i priserne i 2019, men regnefejlen på de 30. mio. kr. vil indgå som et underskud i 2019.
INDSTILLING
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Taget til efterretning
(Lukket punkt)

9.2

MØDE MED KOMMUNEN

SAGSFREMSTILLING
Vi har i en periode haft ønske om et møde med vores Borgmester og Kommunaldirektør. Mødet har været aftalt, men blev aflyst grundet restriktioner i forbindelse med COVID-19 situationen. Vi venter på der bliver mulighed for at mødes igen, så vi kan aftale et nyt møde.
På mødet forventer vi en forventningsafstemning i forhold til Renosyd varmen og varmen fra Aarhus.
INDSTILLING
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Taget til efterretning.
(Lukket punkt)

10

NYT FRA DIREKTØREN

10.1

VARMEPRISER FRA VARMEPLAN AARHUS

SAGSFREMSTILLING
Vi har siden årsskiftet oplevet en markant stigning i varmepriserne fra AffaldVarme Aarhus. Fra Årsskiftet til
og med april ligger den øgede omkostning til varmekøb på ca. 2,4 mio. kr., og der er ingen indikationer af at
dette vil ændre sig, se bilag 0638.
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Dertil kommer, at Odder varmeværk har haft et mindre varmesalg til vores egne kunder, som følge af den milde
vinter som ligeledes har en negativ indflydelse på regnskabet. Vi har i flere omgange været i kontakt med AffaldVarme Aarhus, og forklaringen er den samme som tidligere: Tvangskørselsomkostninger på Studstrupværket. De eneste konkrete tiltag, der er sket, er at der er aftalt en møderække mellem AVA og Ørsted. Det vi kan
gøre i situationen er, at stille en række spørgsmål. Det bliver gjort, men svartiden er ofte lang, og der svares
ikke konkret. Samtidig sendes en del af de kritiske uafklarede forhold i udvalg, men når det bliver konkret i udvalgene, så er det Bjarne Munk Jensen, der skal svare. Det er et forhold der gør, at svartiden er urimelig lang.
Vi har tidligere talt om egenproduktion, som er et naturligt udfald af vores situation. Dette vil der være en del
udfordringer med.
Det faste bidrag til AffaldVarme Aarhus afregnes i dag efter varmebehov, og ikke efter varmeaftag, som vi i en
længere periode har ønsket. Dette betyder, at det faste bidrag vil blive afregnet ud fra det samlede varmebehov,
indeholdende: Vekslervarme, overskudsvarme samt eventuel egenproduktion af varme. Det vil sige, at ved
egenproduktion skal vi betale den samme årlige faste pris, uanset om det er egenproduktion, eller om varmen
kommer fra Aarhus. Odder Varmeværks årlige faste bidrag til Aarhus udgør 15,85mio. kr., svarende til ca.
130kr. pr. MWh. Situationen mellem os og Aarhus er fastlåst, og det er med vores nuværende kontrakt ikke
muligt, at få økonomi ved egenproduktion så længe de 130kr/MWh skal betales til Aarhus.
Det eneste vi kan gøre lige nu, er at få juridisk hjælp til at undersøge om vores kontrakt/kontrakter er lovlige i
henhold til Varmeforsyningsloven. Hornslet Fjernvarme afregnes i dag efter varmeaftag, som vi også ønsker.
Dette kan gøres ved at tage kontakt til Pernille Aagaard Truelsen fra advokatfirmaet Energi & Miljø, for at få
sagen prøvet overfor Aarhus. Dette er selvfølgelig bekosteligt, men der er ikke andre muligheder lige nu, og vi
bør gøre noget i den situation, vi er i lige nu.
INDSTILLING
Det indstilles at bestyrelsen diskuterer situationen.
BESLUTNING
Vedrørende regnskab:
Ekstraregningen for varmekøb i 2019, skal indeholdes i 2019 regnskabet
Der skal være en note omkring 2020 prisstigningerne i 2019 regnskabet.
Varmeprisen for 2020:
Line og Jørgen fremsender materiale til ekstraordinært bestyrelsesmøde, der afholdes den 19. maj 2020, kl.
16.30. Mødet omhandler prisstigninger for varmekøb i 2020 og materiale sendes ud senest den 15. maj.
Inden mødet var udsendt notat omkring mulighed for at få juridisk hjælp til:
Rigtigheden af tvangskørselsomkostninger
Hvad kan vi gøre ift. egenproduktion
Er kontrakterne lovlige
Vi får hjælp til alle 3 forhold
Se bilag 0639
(Lukket punkt)

10.2

FUSION OG VARMEPUMPE GYLLING ØRTING FALLING

SAGSFREMSTILLING
Fusionen med GØF er endelig i mål, og vi fusionerede endeligt den 15/3 2020.
Inden fusionen kunne ske, blev selskabet Odder Varme Syd ApS oprettet, og alle aktiverne er placeret i selskabet. I dag er selskabet 100% ejet af Odder Varmeværk A.m.b.A, og der er indsat 2 direktører, John Pedersen og
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Jørgen Krum. Efter generalforsamlingen er planen, at der afholdes en generalforsamling, og direktør John Pedersen udtræder.
Som bekendt blev der i januar måned skrevet kontrakt med Tjæreborg Industri for levering af Varmepumpeanlæg til forbrugerne i det gamle GØF-område. Hvis I kigger forbi Persievej, kan I se, at der har været en del
udendørs aktivitet. Selve anlægsarbejdet med luftgården er ved at være færdigt, og der mangler kun opsætning
af støjværn på indersiden af volden. Dette arbejde er igangsat, og forventes færdigt uge 20. Ellers er der sket en
større indendørs oprydning for at få plads til de nye tekniske installationer.
Næste skridt er at få leveret de store komponenter. Johnson Control, der skal levere varmepumperne, har ikke
ændringer i leveringstiden, men leverandøren af luftkølere har varslet en til to ugers forsinkelse i leverancen.
Forsinkelsen har ingen indflydelse på den endelige afleveringsdato.
I forbindelse med nedlukning af Danmark for mindskning af COVID-19 smittefare, meldte Tjæreborg Industri
ellers et varsel om force majeure. De har efterfølgende meldt tilbage, at der til dato ikke er udsigt til forsinkelse
af projektet.
INDSTILLING
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Taget til efterretning.
(Åbent punkt)

10.3

OLIEUDSLIP

SAGSFREMSTILLING
Odder Varmeværk havde den 2. april 2020 en olieforurening på adressen Skovdalsvej 8 på skønsmæssigt 100
liter fyringsolie. Årsagen til dette var, at Odder Varmeværk gennem Affald-Varme Aarhus, bestilte Shell til at
levere 76.000 liter fyringsolie til olietanke på Skovdalsvej, men hvor der ikke var plads til den oplyste mængde
i tankene. Olien blev derfor ved Shells påfyldning pumpet ud af olietankens udluftningsrør og ud på terræn.
Da Shell observerede, at olien endte på terræn, reagerede Shell ved at stoppe udpumpningen til tanken. Efter
hændelsen kontakter vi kommunens miljøvagt, som krævede opgravning af 8-10 m³ forurenet jord til deponi på
Aarhus havn. Dette er udført, og der er efterfølgende taget jordprøver, som ikke viser yderligere olieforurening.
Hændelsen er efterfølgende meldt til eget forsikringsselskab, som vil være vores repræsentant for placering af
skyd. Vi forventer, at det vil være olieselskabet, der har ansvaret ved oliepåfyldning. Lystrup Fjernvarme har
tidligere haft en lignende hændelse, hvor olieselskabet fik skylden.
INDSTILLING
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Taget til efterretning.
(Åbent punkt)

P:\Bestyrelse varmeværk\2020\2020-05-06\Referat 2020-05-06 ÅBENT.docx

2707
11

BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING
Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol.
INDSTILLING
Det indstilles, at protokollen rettes til og tages til efterretning.
BESLUTNING
Gennemgået og rettet.

12

EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

BESLUTNING

13

NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING
Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 19. aug. 2020 kl. 16.30.
Tidspunkt for generalforsamlingen, under forudsætning af forsamlingsforbuddet helt eller delvist ophæves, er
onsdag den 24. jun. 2020.
BESLUTNING
Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Leif Møller

Freddie Nielsen
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Lars Iversen

Kaj Mildahl

Læst:
Jørgen Krum
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