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Ekstraordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent.
Valgt blev Martin Nielsen.
2. Varmeforsyningssikkerhed og prisudviklingen i fremtiden samt orientering og status vedrørende
sammenlægningsplaner mellem Nørre Nebel Fjernvarme og Blåbjerg Biogas.
Hardy Christensen orienterede om at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i NNF for at
orientere medlemmerne om sagsforløbet, status på Blåbjerg Biogas, og beslutningen om at stoppe
sammenlægningsplanerne.
Hardy redegjorde for forløbet iht. til nedennævnte disposition, som også er anvendt ved orientering af
kommunen, samt indeholdt i brev til Blåbjerg Biogas:
Snakken om fusionsplanerne har været i gang i omkring 3 år, heraf i de sidste 2 år under medvirken
af advokater for begge parter, men har pt. ikke ført frem til nogen aftale.
NNF har lavet en status på fusionsplanerne og på samarbejdet i almindelighed.
Punkter:
• Notatet fra advokat Vibeke Asmin Hansen
• Advokater koster penge!
• Rapporten fra Bioscan og 2 tidligere rapporter
• Manglende indsigt i driften og i regnskaberne
• Manglende dialog mellem BB og NNF
• Vedligeholdelsestilstanden på BB er i rapporterne kritisabel!
• Usikkerhedsfaktorer – prisen på biogas, løber den helt løbsk ?
• Ustabil gasproduktion betyder merudgifter i driften på NNF, flis, olie, vedligeholdelse osv.
• Forsyningssikkerheden – hvad gør vi hvis BB bryder ned på grund af manglende
vedligeholdelse eller forkert disponering i driften ?
• Skal vi begynde at planlægge en udbygning af NNF med yderligere fliskedel og
varmeakkumuleringstank ?
Sammenligningsstatistikker (varmepriser, BB-priser, varmeproduktion)!

Bestyrelsen har besluttet at stoppe fusionsprocessen, og orienterer som følger:
• Blaabjerg Kommune 21.2.2005.
• Blåbjerg Biogas – bestyrelsen 22.2.2005

Hardy gennemgik notatet fra NNF’s advokat og uddrag af rapporten fra Bioscan.
Ove Petersen gennemgik oversigter og sammenligninger af priser, forbrug m.v.
Der var en drøftelse af det oprindelige grundlag for at etablere et biogasanlæg i kommunen.
Der blev udtrykt kritik af den manglende imødekommenhed fra Blåbjerg Biogas’ (BB) side.
BB’s ”markedsføring” i Ugebladet blev kommenteret som usmagelig, men smart i forhold til at neutralisere
den ventede kritik på generalforsamlingen. Jydske Vestkystens billede og kommentarer hertil dags dato
gjorde ikke fejlfortolkningsmulighederne mindre.
Det er derfor muligt at enkelte medlemmer af NNF ikke er mødt op på grund af BB’s ”annoncering”.
Der var en debat om muligheder for at komme videre, dels med planlægningen af nye tiltag hos NNF og
dels i forhold til at fortsat at forsøge samarbejde med og indflydelse i BB.

3. Eventuelt.
Intet.
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