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Generalforsamling 
 
I generalforsamlingen deltog i alt 14 incl. driftsleder og medarbejdere fra NNF. 
 
Formanden 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 7. og 21. september 2010.  
 
2. Formandens beretning. 
Martin S. Nielsen gennemgik beretningen.  
 
I modsætning til sidste år er der lavet en del service på ledningsnettet.  
Ved stationen er der lagt nye rør, Tranemosevej har fået delvis nye rør, og der er udført temmelig 
omfattende reparationer både på Østmøllevej og Tranevænget. Der ud over er lavet en del nye 
stikledninger. 
Lige nu arbejdes der med nedlægning af nye rør på Rosenvænget i stedet for de gamle rør som 
ligger i kanaler og Solhøjvej skal have samme tur en gang til næste år. 
Det betyder også at der næsten ikke ligger mere tilbage af de gamle betonkanal-baserede systemer. I 
forbindelse med at vi skifter rør får vi ikke kun færre huller i systemet, men vi vil får også et 
markant lavere energitab på de aktuelle strækninger. 
 
Hvilket bringer mig videre til energibesparelser. 
Dansk fjernvarme har indgået en aftale om energibesparelser på 1,6 % pr. år i perioden 2010-2020. 
Det betyder for os at vi skal finde besparelser på 294Mwh. Disse besparelser skal findes hos 
forbrugerne og  / eller i distributionssystemet.  
Altså kan vi få en forbruger til f.eks. at efterisolere og installere energiruder, kan forbrugeren få et 
lille tilskud afhængig af det energibesparelse der opnås, og vi må indregne det som en besparelse.  
Dette kan enten administreres af os, hvilket kræver en del administration plus at besparelserne kan 
være svære at finde, eller man kan få et energi konsulent firma til at finde disse besparelser. Det 
siger sig selv, at de store besparelser skal findes i industrien, og hvis det er mulig ved at konvertere 
f.eks. el varme kunder eller oliefyr til fjernvarme. Vi har dog ikke rigtig nogen af delene i Nørre 
Nebel.  
Energibesparelser skal ikke nødvendigvis findes i lokalområdet. 
Vi har i år valgt at få et eksternt firma til at stå for dette arbejde, hvilket har påført os en udgift på 
ca. 150.000 kr. En del af disse penge går direkte videre til de kunder hvor de har fundet 
besparelserne. Der er ingen tvivl om at denne udgift vil stige i fremtiden, da det nok bliver sværere 
og sværere at finde besparelserne. 
Som et alternativ til dette er alle fjernvarme selskaber indenfor Varde kommune er i gang med et 
projekt, hvor man med Varde forsyning i spidsen undersøger om vi kan udføre dette arbejde 
indenfor kommunen og hvor Varde forsyning skal tage sig af de administrative opgaver.  
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Dette vil ske i fuld konkurrence med andre som også skal finde besparelser. Vi er positive omkring 
dette samarbejde, men mangler endnu det konkrete oplæg.  
 
Mens vi ovre i nye udgifter, så er vi også blevet pålagt en NOx afgift (udledning af kvælstofoxider 
som gør miljøet mere sur) (eller en skat) ca. 130.000 kr. Den betales på næsten alt der kan brændes 
af, og afgiften er afhængig af hvad der brændes af. 
 
Vi er nu færdige med at opdatere energimålerne i hele byen således at de alle kan fjernaflæses ved 
hjælp af radiokommunikation, som i praksis gøres ved blot at køre gennem byens gader. Det er 
yderst tidsbesparende og erfaringerne er gode.   
 
Et af de store projekter til næste år, hvor gasmotorerne har kørt 80.000 timer, bliver at de skal 
hovedrenoveres. Det betyder også at det er ved det tidspunkt, hvor det skal nøje vurderes om de 
eller måske blot den ene skal udskiftes i stedet for.  
 
I regnskabsåret har vi haft 655 forbrugere, som er en tilvækst på en enkelt forbruger.  
På grund af den kolde vinter har der været 593 forbrugere som skulle indbetale 883.000 kr. og 62 
forbrugere som fik 82.000 kr. tilbage.  
 
Salget af el har været 7.473 MWh på en gasproduktion på 3,352 mill. m3 imod sidste års 6.680 
MWh på en gasproduktion på 2,871 mill. m3.  Altså en stigning i leveret gas mængde på 16,8%. 
Der har været en lille stigning i den pris, som vi får for el produceret på Biogas, på 2,7 øre til 77,2 
øre/Kwh. Det er en meget lille stigning iører, men det medfører dog en ekstra indtægt på godt 
200.000 kr.  
 
Blåbjerg biogas regner med Biogas mængden vokser til 4,3 mill. m3, med baggrund i den udvidelse 
som de har foretaget, men det er også ca. den mængde som vi maksimalt kan aftage. 
Desværre har det været nødvendig for Blåbjerg Biogas at hæve prisen på biogas med 9% til 2,89 
kr/m3. 
Gas kvaliteten, som er ekstrem vigtig, har i øvrigt været tilfredsstillende det sidste halve års tid.  
Alt i alt så har Nørre Nebel fjernvarme har haft et meget tilfredsstillende år. 
   
Til sidst vil jeg gerne takke vores ansatte for en god indsats i det forgangne år, og en tak til mine 
bestyrelseskolleger for godt og konstruktiv samarbejde.  
 
Formandens beretning godkendt. 
 
3. Revideret årsregnskab. 
Revisor Bertil Holm gennemgik regnskabet. 
Årets resultat udgør et overskud på 473.072 kr.  
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. 
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6. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag fra forbrugerne. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var Martin Sandal Nielsen og Hardy Christensen, 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 
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Martin S. Nielsen takkede for fremmødet og der blev budt på kaffe med brød. 


