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Generalforsamling 
 
I generalforsamlingen deltog i alt 14 incl. driftsleder og medarbejdere fra NNF. 
 
Næstformanden Martin S. Nielsen bød velkommen og generalforsamlingen kunne starte. 
 
1. Valg af dirigent. 
Valgt blev Svend Frederiksen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem 
annoncering i Vesterhavsposten den 8. og 22. september 2009.  
 
2. Formandens beretning. 
Martin S. Nielsen gennemgik beretningen.  
 
Nørre Nebel Fjernvarme har igen haft et tilfredsstillende år. Der har stort set ingen udgifter været til 
ledningsnettet, hvilket dog må påregnes i det nye regnskabsår. Her er der tale om en større 
ledningsrenovering på Byagervej i efteråret 2009.  
 
I det forgangne år er der etableret ny varme akkumuleringstank og styringsanlæg (SRO) på værket. Den 
samlede pris har udgjort ca. 3 mio. kr. Varmetankens kapacitet er 3 gange så stor som den gamle og er på 
1.000 m3, hvilket giver større forsyningssikkerhed og visse interne forbedringer i forhold til det samlede 
anlæg. 
 
Energimålere er nu alle udskiftet til en model med radio/trådløs forbindelse, så måleraflæsning foregår let 
og smidig. 
Regnskabet er begunstiget af at elafregningsprisen er forøget fra 60 øre til 74,5 øre pr. kwh. og igen stiger 
til 76,2 øre. 
 
Der har i året været en vækst på 2 forbrugere til i alt 654. 
177 forbrugere efterbetalte 177.000 kr. og 477 fik 530.000 kr. retur.  
Der været forbrugt 18 pct. mindre gas end forrige år, pga. af problemer med leveringen fra Blåbjerg Biogas. 
 
Aktuelt er Blåbjerg Biogas i gang med at bygge en 3. reaktor, så man forventer at kunne levere mere gas, 
fordi gassen kan opholde sig længere tid i tankene. Der har været en dialog med Blåbjerg Biogas om 
projektet.  
 
Det er dog et projekt som Blåbjerg Biogas indestår for, og forudsætningen for at Nørre Nebel Fjernvarme 
kan aftage væsentlig større gas mængder er at gassen kan leveres differentieret hen over de måneder, hvor 
den største varmeproduktion finder sted, og leveringen er stabil og uden for højt svovlindhold. I alt 
forventes der at kunne aftages 4,2 mio. m3 gas. 
 
Til slut tak til ansatte og bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. 
 
Formandens beretning godkendt. 
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3. Revideret årsregnskab. 
Revisor Bertil Holm gennemgik regnskabet. 
Årets resultat udgør et overskud 844.009 kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt efterbetaling for elsalg. 
Regnskabet godkendt. 
 
4. Budget for indeværende driftsår. 
Revisor Bertil Holm gennemgik budgettet. 
Budgettet godkendt. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan. 
Der er ingen nye større investeringer planlagt. 
 
6. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag fra forbrugerne. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var Ove Petersen og Bent Hansen, der begge blev genvalgt. 
 
8. Valg af suppleanter. 
Valgt blev Eigil Jensen (1.) og Knud Dalgaard Hansen (2.) 
 
9. Valg af revisor 
Bertil Holm blev valgt som revisor. 
 
10. Eventuelt 
Der blev stillet spørgsmål angående priserne på gas, flis og olie, samt den ændrede el-afregningspris. 
 
I vedtægterne ændres hjemstedskommunen fra Blaabjerg til Varde Kommune. 
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Martin takkede for fremmødet og der blev budt på kaffe med brød. 


