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Generalforsamling 
 
I generalforsamlingen deltog i alt 16 incl. driftsleder og medarbejdere fra NNF. 
 
Formanden Martin S. Nielsen bød velkommen og generalforsamlingen kunne starte. 
 
1. Valg af dirigent. 
Valgt blev Ove Petersen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem 
annoncering i Vesterhavsposten den 13. og 27. september 2011.  
 
2. Formandens beretning. 
Martin S. Nielsen gennemgik beretningen.  
 
”Ligesom sidste år er der lavet en del ledningsrenoveringer.  
Der er nedlagt nye rør på Rosenvænget af en særlig høj isolerende type og skiftet hovedventiler bl.a. 
i et område omkring det tidligere landbrugscenter.  
Det er nu kun Solhøjvej som har rør i de gamle betonkanaler. Solhøjvej skal sandsynligvis 
renoveres til foråret. 
I forbindelse med at vi skifter rør får vi ikke kun færre fejl i systemet, men vi vil får også et markant 
lavere energitab på de aktuelle strækninger. 
Dette energitab kan indgå som en del af de energibesparelser på 1,6% pr år i perioden 2010-2020 
som vi skal finde. 
Vi har indgået en aftale med Varde forsyning om køb af de resterende besparelser. Det har alle de 
andre fjernvarmeværker i Varde kommune også gjort. 
 
Det helt store projekt for NNF bliver udvidelsen af værket med en ny motor. 
Baggrunden for dette er følgende: 

1. Vores 2 gamle motorer (15 år) har nu snart kørt 80.000 timer. Det medfører at der skal laves 
en meget omfattende hovedrenovering som beløber sig til ca. 5 mio. kr. hvis de stadig skal 
anvendes. 

2. Biogas er i gang med endnu en udvidelse som de i øvrigt har fået støtte til gennem 
grønvækst ordningen. Udvidelsen består af en ny reaktor på størrelse med den store af de 3 
eksisterende reaktorer. Den nye bliver igangsat allerede i december i år. 

 
Den forøgede biogasmængde som det medfører, gør at det ikke er en mulighed at renovere de 2 
gamle motorer, da de ikke kan forbrænde al den gas der produceres i det nye system. Men under 
alle omstændigheder er det ikke en god ide at ofre så mange penge på så gamle motorer. De nye 
gasmotorer har i øvrigt en større el-virkningsgrad end de gamle, de kan altså producere mere strøm 
på den samme gasmængde. 
Vi har haft et konsulentfirma, Plan og Projekt som vi har samarbejdet med tidligere, til at analysere 
de forskellige muligheder for at udvide. Der er 2 helt overordnede muligheder. 
Enten skifter vi de 2 gamle motorer ud med 2 nye som er lidt større, eller vi køber en ny stor motor. 
Løsningen med den store motor kræver en tilbygning hvor den kan placeres. 
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Beregninger og analyser viser at en stor motor er den mest optimale løsning. Denne løsning giver 
også den fordel at det bliver mulig at servicere den nye motor, og lade de 2 gamle kører imens, i 
stedet for lukke det hele ned som det er nødvendigt i dag. 
Den nye motor kan afbrænde ca. den samme gasmængde som de 2 gamle motorer kan. Det betyder 
at den ene af de 2 gamle motorer stadig skal anvendes i vinter halvåret en del af tiden. Der vil blive 
foretaget basis vedligeholdelse på den motor som anvendes af og til. 
På det tidspunkt hvor den ikke kan anvendes længere skifter vi over på anden og begynder at 
planlægge indkøb af en ny mindre motor. Det er selvfølgelig usikkert hvor lang tid der vil gå. 
Miljømæssige (lugtkrav) krav medfører uanset motorløsning at der skal sættes en højere skorsten 
op. Den nye bliver 45 m høj. 
Jeg kommer tilbage til status, planer og priser under punktet investeringer i det nye år. 
 
Gas kvaliteten, og her tænker jeg især på svovl indhold, kan være noget svingende og i perioder har 
vi problemer med høje koncentrationer af svovl. Det er der dog udsigt til at det bliver fortid. 
Blåbjerg Biogas er ved at installere et nyt svovlrensnings anlæg som supplement til det nuværende. 
Dette anlæg skulle være meget effektiv og være klar til drift medio oktober. Det er i øvrigt en 
forudsætning for nye gasmotorer, da de ikke kan arbejde ved særlig høje svovlkoncentrationer.  
 
Salget af el har været 9019 MWh på en gasproduktion på 3,890 mill. m3 imod sidste års 7473 MWh 
på en gasproduktion på 3,352 mio. m3.  Altså en stigning i leveret gasmængde på 16% (sidste år 
havde vi stigning på 16,8%). 
Blåbjerg biogas regner med Biogas mængden vokser til knap 5 mio. m3, med baggrund i den 
udvidelse som de er i gang med. Langt den største del af den øgede gasmængde skal produceres i 
vinterhalvåret, da vi ikke kan aftage mere om sommeren end vi gør i dag. 
 
I regnskabsåret har vi haft 661 forbrugere, som er en tilvækst på 6 forbrugere.  
På grund af den kolde vinter har der været 597 forbrugere som skulle indbetale 898.000 kr., og 64 
forbrugere som fik 135.000 kr. tilbage.  
  
Gasprisen er steget ganske lidt, 1,4%, til 2,93kr/m3, det skal dog også ses i lyset af at den steg med 
9% sidste år.  
Dette har også været kraftig medvirkende årsag til at efter mange år med uændrede priser må vi 
hæve prisen på varme fra 557,50 kr/MWh til 585 kr/MWh. En stigning på 5%. 
 
Til sidst vil jeg gerne takke alle medarbejdere for deres indsats gennem det forløbne år og en tak til 
bestyrelsen for åbent, godt og konstruktiv samarbejde.” 
 
Formandens beretning godkendt. 
 
3. Revideret årsregnskab. 
Revisor Bertil Holm gennemgik regnskabet. 
Årets resultat udgør et underskud på 354.255 kr.  
Regnskabet godkendt. 
 
4. Budget for indeværende driftsår. 
Revisor Bertil Holm gennemgik budgettet. 
Budgettet godkendt. 

 
 
 
 



 

 

 

3

 
Side 3 af 3 

 
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan. 
Martin S. Nielsen gennemgik investeringsplanen, afledt af de under beretningen givne oplysninger. 
 
På nuværende tidspunkt er motoren bestilt og alt andet er projekteret i samarbejde med Tjæreborg 
industri og vi er blevet enige om kontrakten. Plan og projekt har også taget aktiv del i denne proces.  
 
Tjæreborg industri går sandsynligvis i gang i næste uge med sandpuden til den nye bygning.  
 
Primo februar startes den nye motor op. 
 
Hele denne udvidelse kommer til at koste ca. 12 mio. kr. 
 
5. a Vedtægtsændringer. 
Bestyrelsen stillede forslag om at man fremover anvender Dansk Fjernvarmes standard vedtægter. 
Martin S. Nielsen gennemgik i overordnede træk ændringerne i forhold til nuværende vedtægter. 
De ændrede vedtægter blev enstemmigt godkendt af de 11 stemmeberettigede. 
 
Da en vedtægtsændring kræver, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på 
generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 23 af de afgivne stemmer, oversendes forslaget 
til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse. 
 
6. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag fra forbrugerne. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var Karl Andersen, der blev genvalgt uden modkandidater. 
 
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. 


