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Generalforsamling
I generalforsamlingen deltog i alt 17 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 11. og 25. september 2012.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Martin S. Nielsen gennemgik beretningen.
"Den absolut største ting der er sket for Nørre Nebel fjernvarme i det forgangne regnskabsår er uden
tvivl færdiggørelsen af ny gasmotor projektet. Vi har fået lavet en ny tilbygning, fået en ny skorsten
på 45 m og installeret en gas motor som cirka kan afbrænde samme gasmængde som begge de 2
gamle til sammen. Motoren har været i drift siden det tidlige forår, og har indfriet alle vores
forventninger.
Den fungerer som den skal og er utrolig effektiv, den bruger ca. 10% mindre gas for at producere
den samme el mængde sammenlignet med de gamle motorer.
Den nye motor stiller væsentlig skrappere krav til maksimum svovl indhold og her har Blåbjerg
Biogas heldigvis fået væsentlig mere styr på svovlindholdet. Det kan stadig svinge, men slet ikke i
den grad som vi tidligere har set.
Vi anvender stadig den ene af de 2 gamle motorer i vinter halvåret en del af tiden afhængig af
gasproduktion.
Angående økonomien i dette projekt så fortalte jeg sidste år at projektet var budgetteret til ca. 12
mio. kr., og nu kan jeg så heldigvis fortælle at dem faktiske pris bliver ca. 12 mio. kr.
Der er ikke lavet større ledningsrenoveringer i forgangne regnskabsår, men der er lavet en del
reparationer bl.a. en meget stor rørskade på hjørnet af Kollevej og Solhøjvej. Det er planlagt at vi nu
starter renoveringen af Solhøjvej som stadig har de gamle betonkanaler. Derefter mangler vi kun at
renovere en strækning på Kollevej mellem Rosenvænget og Solhøjvej. Det regner vi med at gøre til
foråret.
Disse renoveringer medfører lavere varmetab, og vi vil derfor indregne dette som en del af de
energibesparelser på 1,6%, som vi skal finde pr. år i perioden 2010-2020.
Vi forsætter vores aftale med Varde forsyning om køb af de resterende besparelser.
Afgifter
Vi bliver pålagt stadig større afgifter. I forrige regnskabsår betalte vi 135.000 i Nox afgifter
(udledning af kvælstofoxider som gør miljøet mere sur). I sidste regnskabsår betalte vi 292.000 kr. i
Nox og metan afgifter, og her i det nye finans år regner vi med at skulle betale 720.000 kr.
Det svarer til over 1000 kr. for en gennemsnitsforbruger.
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Men det stopper ikke med det, da det forventes at en ny forsyningssikkerhedsafgift træder i kraft i
2013. Som det ser lige nu skal den indbringe 0,6 mia. kr. i 2013 stigende til 2,8 mia. kr. i 2020. Det
kan medføre stigninger på 2000 til 3000 kr pr. år for et typisk parcelhus.
Heldigvis er der også noget som trækker væsentlig i den anden retning. I dag får vi 79,3 øre pr. kwh
strøm vi sælger.
Det seneste energiforlig omkring el produceret på biogas medfører at det sættes op til 1,15 kr. pr.
kwh. Der har dog været nogen usikkerhed omkring fra hvornår denne pris gælder. Men det tyder på
at det kommer til at gælde fra 1. juli i år, vi ved dog ikke hvornår de starter udbetalingen.
Det fører mig også hen til hvor vigtig det er at vi er konkurrencedygtige på prisen. Vi har, for første
gang, i hver fald i min tid, oplevet ikke at få flere kunder, faktisk er der blevet én mindre så vi nu er
660. Den væsentligste grund til dette er, at vi allerede nu ser, at en stor del af de nye huse som er
blevet bygget gennem de seneste år, ikke vælger at få fjernvarme.
Den valg mulighed har man hvis man bygger et godkendt lavenergihus i enten klasse 1 eller 2.
Hertil skal man så lægge, at fra i år er det et krav at alle huse skal være klasse 2 lavenergihuse og i
2015 bliver det et krav at alle huse skal være klasse 1 lavenergihuse.
Så hvis lovene ikke ændres medfører det, at alle nye huse får frit valg om de vil anvende fjernvarme
eller en individuel opvarmning, typisk varmepumper i kombination med solceller og/eller solvarme.
Vi har altså fået en meget stor usikkerhed omkring hvor mange huse i en udstykning der vil vælge
fjernvarme og kommet i skarp konkurrence med alternative muligheder, som jeg tror ikke altid
bliver helt korrekt sammenlignet med fjernvarme omkring afskrivning og vedligehold.
For at gøre os mere attraktive har vi ændret betalingen for lavenergihuse i forhold til effektbidraget.
Et klasse 2 hus får en rabat på 25%, for et hus på 130 m2 er det ca. 700 kr. året og en klasse 1 hus
en rabat på 50%, ca. 1.400 kr. om året. Man kan også sige at der er en hvis form for logik i dette da
de belaster effektmæssig fjernvarmesystemet med henholdsvis 25 og 50% mindre.
Salget af el har været 10.078 mwh på en gasproduktion på lige knap 4,2 mio. m3 imod sidste års
9.019 mwh på en gasproduktion på 3,9 mio. m3. Altså en stigning i leveret gasmængde på 7,6 %,
biogas havde dog forventet en væsentlig større stigning (sidste år havde vi stigning på 16 % i
leveret mængde).
Blåbjerg Biogas regner med biogas mængden vokser til 4,9 mio. m3.
Gasprisen er steget med 2 %, til 2,99 kr./m3.
Der er ingen prisstigninger på varmen, hverken de faste eller på forbrug.
Til sidst vil jeg gerne takke alle medarbejdere for deres indsats gennem det forløbne år og en tak til
bestyrelsen for et godt og konstruktiv samarbejde."
Formandens beretning godkendt.
3. Revideret årsregnskab.
Revisor Bertil Holm gennemgik regnskabet.
Årets resultat udgør et underskud på 151.832 kr.
Regnskabet godkendt.
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4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår,
fremlægges til orientering.
Revisor Bertil Holm gennemgik budgettet.
Orienteringen blev taget til efterretning.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
Der er ikke planlagt større investeringer i det kommende budgetår.
6. Forslag fra bestyrelsen.
Der blev ikke fremlagt forslag.
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
Der var ikke indkommet forslag..
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Ove Petersen og Bent Hansen, der begge ikke genopstillede.
Valgt blev John Hansen og Peder Berg - uden modkandidater.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valgt blev Ove Petersen (1.) og Bent Hansen (2.)
10. Valg af revisor
Bertil Holm blev valgt som revisor.
11. Eventuelt
Der var enkelte spørgsmål og kommentarer som blev besvaret.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Martin S. Nielsen takkede for fremmødet og der blev budt på kaffe med brød.
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