Generalforsamlingen ved Padborg Fjernvarme d. 27.9.2012 på Bov kro.
Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/2012.
Indledning:

På vegne af bestyrelsen vil jeg hermed fremlægge min første bestyrelsesberetning for Padborg fjernvarme.
Beretningen vil afspejle aktivitet – forandringer samt nye målsætninger for fremtiden.
Vi er alle vidende til at Energisektoren generelt er kommet på dagsordenen.
Mange af vores ”nabo” fjernvarmeselskaber i Syd og Sønderjylland, arbejder med enorme investeringer i
alternative energi løsninger såsom jordvarme og solenergi. Jordvarme historien fra Viborg skræmmer, med en
efterregning til hver borger i Viborg på 20.000 kr. Bedre ser det dog ud til at gå med solvarmeprojekterne,
selvom det stadig er i et udviklingsstadie.
På sidste års generalforsamling blev netop ”alternative energiløsninger” debatteret, et signal bestyrelsen
efterfølgende har drøftet og arbejder videre med.
Padborg fjernvarme køber årligt for ca. 80.000 kr. Strøm, til brug pumper og drift af værket. Her ligger en mulig
potentiel energitiltag, som kan være en miljømæssig, bruger og selskabsøkonomisk og samfunds gevinst for alle.
En forsigtig vurdering viser at et sådan projekt endnu ikke er økonomisk bæredygtig. De fordele som løfter
projekterne for de mange private, som vi har kunnet følge i 2012 har valgt at investere i solceller, mangler endnu
som selskabsløsninger.
Regnskabsafslutningen viser et resultat som forventet. Selskabet Padborg fjernvarme er sund, både på likviditet
samt anlæggene. Dette kan tilskrives vores trofaste personale, som varetager deres job med største interesse.
Bestyrelsens fokus i det netop afsluttede regnskabs år, har været på de indre linjer, hvor bla. Selskabets
forsikringer har været udbudt af mægler med et positivt resultat med en lavere forsikringspræmie samtidig med
en bredere forsikringsdækning.
Et andet tiltag som er sat i værk for at mindske tab ved fraflytning og manglende betaling, er en aftale med det af
Rigspolitiets godkendte inkassofirma DKS. Krisen og tiden har ændret sig – også for Padborg fjernvarme. En
stigende tendens med flere manglende betalinger, flere lukninger, samt en utryghed for vores personale, som
ikke er uddannet i konflikthåndtering, affødte som flere forsyningsselskaber efterfølger, at vi valgte en
professionel håndtering til opkrævning som dækker begge sider af landegrænsen.
Vores bogholder igennem 32 år. Lis Bank Nielsen, har valgt at forlade arbejdsmarkedet og nyde sit otium
sammen med sin familie. Sidste arbejdsdag var d.31/8.12, hvor afskeden blev markeret ved en sammenkomst.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne udtrykke, at det var en afsked i respekt. Respekt for en ydmyghed overfor sit
arbejde med ordenssans li det perfekte. En stor tak til en trofast medarbejder, hvis store indsats har sat aftryk i
varmeselskabet, som vi er samlet om i aften.
Padborg fjernvarme kan se tilbage på et varmeår med tilfredsstillende resultat.
En generel mild vinter med undtagelse af en kold uge i februar, hvor rekorden atter blev slået, da der i et døgn
omkring d.7. februar blev omsat ikke mindre end 289 MWH. ny rekord.
Padborg fjernvarme havde ved regnskabsafslutning pr. 31.5.12 1712 aftagere, med 284.389m2. Der tilgået 8 nye
aftagere, og 2 udvidelser i alt.987m2.
I indeværende sæson er der indkøbt 42.221 MWH, og solgt 31.074 MWH til vore aftagere, hvilket er 4.355
MWH mindre end sidste sæson og har betydet at udnyttelsesgraden har været mindre 73,6%. Imod 77,7 sidste
år.
Det realiserede ledningstab er 26,4 %. set over de sidste 5 år. Har det gennemsnitlige ledningstab været 26,3 %.
Gennemførte projekter.

I regnskabsåret har vi - udover at have leveret varme uden uforudsete afbrydelser – bla. skiftet 6 ventilbrønde på
Ellundvej – indkøbt og skiftet 300 målere, således vi pr.31.5.12 havde 729 målere med radiomodul som kan
aflæses fra gaden. Desuden er et af Værkets 2 varmevekslere blevet hovedrenoveret, foruden alm.
Ledningsvedligeholdelses arbejde.

Mødeaktiviteten i bestyrelsen har været høj. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder plus de månedlige
forretningsudvalgsmøder på værket samt adskillige adhoc. Såsom ansættelsesmøder, forhandlingsmøder med
leverandører m.m.
Fokusset har været rettet imod omstilling under sikker drift. På sidste års generalforsamling valgte bestyrelsen at
nedsætte varmeprisen pr. MWh til 405,-kr. plus. moms. Med målsætningen om en billig fjernevarme ved
Padborg fjernvarme, fastholder bestyrelsen prisen, endnu engang.
Strategi fremadrettet.

Padborg fjernvarme indtager pt. En 10 plads ud af 32 fjernvarmeselskaber i Syd og Sønderjylland på
varmeprisen. Det er vores mål at fastholde den fine placering, og have fokus på vedligeholdelse og udvikling i
driftsopgaverne til gavn for aftagerne og selskabet.
I den forbindelse har der været arbejdet ud fra en strategi med flere alternativer, såsom et muligt flisværk, som
tidligere nævnt på foregående generalforsamlinger.
Første alternativ har været at få afprøvet vores mangeårige samarbejdspartner Stadtwerke i Flensborg. I den
forbindelse har forretningsudvalget afholdt flere forudgående afklaringsmøder, efterfulgt af afstemningsmøde
med direktionen og nu afventer sidste fase med endelig forhandlingsresultat.
Målsætningen er at vi i Padborg fjernvarme kan forhandle os til en aftale, som sikre fremskrivningen af
indkøbsprisen i en åremålskontrakt, hvorved vi kan fastholde en bæredygtig varmepris, samtidig med at vi kan
udvide vores forsyningsområde. Derudover har bestyrelsen selvfølgelig vægtet Stadtwerke- Flensborgs strategi
på at reducere og nedbringe Co2 udledningen fremadrettet.
En anden del af strategien er udvidelse af forsyningsområdet.
Bestyrelsen har i samarbejde med Tjæreborg Industri arbejdet med 2 konverteringsprojekter.
Projekt hjulmagervej, indeholder 15 boliger på i alt 1215m2. ledningsnettet omfatter 125 m. stikledninger samt
215m. hoved & fordelingsledninger. Investeringsbehovet er skønnet til 1,2 mio. kr. hvoraf de 555.000 kr. er til
ledningsarbejdet. Projektet viser at investeringerne både er brugerøkonomisk samt selskabsøkonomisk positivt,
med et positivt resultat på 490.000 kr. set over en 20-årig periode. Projektet er indsendt til kommunen og
afventer myndigheds behandling.
Sideløbende har der været afholdt borgermøde i Frøslev omkring konvertering til fjernvarme.
Projekt Frøslev omfatter 110 husstande. Ledningsnettet omfatter 2.105 meter hoved-fordelingsledninger samt
1.350 meter stikledninger. Investeringsbehovet er skønnet til 9,7 mio.kr. hvoraf 5,5 mio.kr. trace og
ledningsarbejdet. Bruger og selskabsøkonomisk viser projektet et positiv resultat på 1,2 mio.kr. set over en 20årig periode. Projektet er klar og afventer en bindende tilmelding på 50 husstande.
Fælles for begge projekter er, at det samtidig er første konverteringsprojekt i den nye storkommune, hvorfor vi
afventer med spænding hvordan resultatet bliver.
Ifølge Vedtægterne for Padborg fjernvarme §.6.11, er bestyrelsen bemyndiget til at foretage rationelle ændringer,
dog fulgt op af en redegørelse på førstkommende generalforsamling. Derfor redegøres der hermed at bestyrelsen
i forbindelse med bestilling af genoptryk af vedtægter til lager, har gjort brug af §.6.11. Således at §.1.2 er ændret
fra Selskabets hjemsted er Bov Kommune til §.1.2:Selskabets hjemsted er 6330 Padborg Aabenraa Kommune.
Afslutningsvis vil jeg på vegne af bestyrelsen sige tak til bestyrelsesmedlem Monika Lück, for mange gode timer
og et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Monika har valgt ikke at lade sig genopstille for en ny 2-årig periode.
Monika har arbejdet konstruktivt og engageret, uafbrudt i bestyrelsen siden 1994, hvor hun indtrådte.
Til slut vil sige tak til vores mange samarbejdspartnere – ikke mindst -Sønderjyllands revision, Tjæreborg
Industri, Chr. Johansens eftf.- Sydbank og Stadtwerke Flensborg, for et godt og konstruktivt samarbejde.
Tak til værkets dygtige medarbejdere under ledelse af Varmester Jørn Jensen.

Dagsordenens pkt. 5. Investeringsoversigt.
Bestyrelsen anbefaler kommende projekter.
1. Måleropdatering. Batteri skift, udskiftning af målere samt investering i flere
radiomoduler,
2. Projekt Hjulmagervej gennemføres 2013.
3. Projekt Frøslev myndighedsbehandles 2013.
4. ledningsvedligeholdelse herunder renovering i Centrumgaden, samt forberedelse til
ny boligområde samt opførelse af den Ny lyreskovskole.

