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Spændende generalforsamling hos Assens
Fjernvarme.
Der var alvorlige og optimistiske toner fra formanden for Assens Fjernvarme under generalforsamlingen.
”I Danmark kostede fjernvarme det forgangne år gennemsnitligt 12.272 kr. Assens Fjernvarme har leveret
varme 2.500 kr. under landsgennemsnit, det giver vores forbrugerne 8,3 millioner kr. mere i rådighedsbeløb.
Herudover afsluttedes året med et overskud på 1,5 millioner kr.”. Sådan indledte formand Søren Edlefsen
Assens Fjernvarmes generalforsamling og fortsatte: ”Samtidig med at vi producerer bæredygtig fjernvarme
til 3.300 husstande, forsyner vi 6.500 familier med grøn strøm. At vi er et grønt bæredygtigt lokalsamfund er
en god fortælling, som vi skal værdsætte og gøre opmærksom på”.
Formandens positive toner blev mere alvorlige da talen kom til den kommende regulering af
fjernvarmesektoren. ”De politiske beslutninger om konkurrenceudsættelse, produktionsbindinger og
benchmark hilser vi for så vidt velkommen, men er kritiske overfor det bureaukrati der lægges op til. Vi er
forberedt på de krav og den lovgivning der bliver stillet, og skal i fremtiden indmelde til myndighederne
efter kalenderåret. Derfor skal generalforsamlingen behandle punktet om ændrede vedtægter” fortalte
Søren Edlefsen og fortsatte: ”Når vi tilpasser os den økonomiske regulering bliver selskabsgørelse et tema,
og derfor er vi påbegyndt en proces der afstemmer vores selskabsstruktur i forhold reguleringen”.
Selskabsstrukturen skal skabe værdi og transparens for andelshaverne, samt adskille Fjernvarmens
forretningsområder hvorved det bliver tydeligere om der investeres fornuftigt i grøn omstilling, og om
kapital forvaltes på bedst mulige vis. I Assens produceres strøm på biomasse hvortil der ydes tilskud da det
er en bæredygtig energikilde. Med regeringens energiudspil er der pludselig opstået risiko for at tilskuddet
bortfalder. ”Assens Fjernvarme er en pioner i grøn energiproduktion, og har transformeret en sort
energisektor til en grøn og miljøvenlige sektor. I øjeblikket pågår forhandlinger om el tilskuddene. Det er
dybt kritisabelt pludselig at ville ændre loven og fjerne tilskud som selskaber har baseret deres investeringer
på. Det er dog for nuværende usikkert at sige hvor det ender” bemærkede Søren Edlefsen.
Sikkert er det dog at varmepriserne vil stige såfremt Energiministeren vælger helt at fjerne tilskuddene.
Efter formandens gennemgang af bestyrelsens beretning, godkendte generalforsamlingen direktør Marc
Roar Hintze fremlæggelse af årsrapporten.
Bestyrelsen havde derefter forslag til vedtægtsændringer til afstemning, hvilket forsamlingen vedtog. Idet
mindre end halvdelen af andelshaverne var repræsenteret, vil der blive afholdt en ekstraordinær
generalforsamling den 11. oktober vedrørende godkendelse af forslaget.
Efterfølgende var bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Christensen og John Pedersen på valg til bestyrelsen.
Begge bestyrelsesmedlemmer modtog og blev genvalgt.
”Jeg finder at vi igen år har haft en god generalforsamling med interesserede og engagerede deltagere”,
udtalte formand, Søren Edlefsen efterfølgende. Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen
med Søren Edlefsen som formand samt John Pedersen som næstformand.
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