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Generalforsamling 
 
I generalforsamlingen deltog i alt 19 incl. driftsleder og medarbejdere fra NNF samt formanden fra Blåbjerg 
Biogas. 
 
Hardy Christensen bød velkommen og generalforsamlingen kunne starte. 
 
1. Valg af dirigent.
Valgt blev Thomas Meldgaard, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet gennem 
annoncering i Vesterhavsposten den 7. og 21. september 2005.  
 
2. Formandens beretning.
Hardy Christensen gennemgik beretningen.  
Nørre Nebel Fjernvarme har igen haft et tilfredsstillende år. Alt har fungeret tilfredsstillende. Takket være 
et forholdsvist nyt og godt vedligeholdt ledningsnet, har vi undgået brud til stor glæde for alle. 
 
Der har i året været en vækst på 6 forbrugere. Nu i alt 617 forbrugere.  
225 forbrugere efterbetalte 328.000 kr. og 392 fik 313.000 kr. retur. 
 
Salget af el har været 6.867 Mwh på en gasproduktion på 2,9 mio. m3, mod sidste år 8.595 Mwh på ca. 3,46 
mio. m3. Energiforbruget har fordelt sig med 46,6% gas, 47,7% flis og 4,7% olie. 
 
Den 10. marts 2005 havde vi ekstraordinær generalforsamling, for at orientere alle medlemmer om de 
sammenbrudte forhandlinger med Blåbjerg Biogas. Vi må respektere holdningen hos Blåbjerg Biogas, og 
konstatere at der ikke bliver nogen sammenlægning eller overtagelse af Blåbjerg Biogas. 
 
I forhold til Blåberg Biogas har vi nu indført møder hvor formand, næstformand og driftsleder er til stede, 
og disse møder vil fortsætte efter behov. På det sidste møde blev vi lovet at gasprisen blev holdt i ro. Det 
håber vi Blåberg Biogas kan holde, for gasprisen er alfa og omega for varmeprisen hos Nørre Nebel 
Fjernvarme. 
 
Til slut tak til ansatte og bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år. 
 
Formandens beretning godkendt. 
 
3. Revideret årsregnskab.
Revisor Bertil Holm gennemgik regnskabet. 
Regnskabet godkendt. 



 

 

 

2

 
Side 2 af 2 

 
 
4. Budget for indeværende driftsår. 
Revisor Bertil Holm gennemgik budgettet. 
I budgettet er indeholdt uændrede varmepriser for varmeåret 2005/2006. 
Budgettet godkendt. 
 
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder investeringsplan. 
Der er ingen nye større investeringer planlagt. 
Der henlægges til en akkumuleringstank m.v.  
 
6. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag fra forbrugerne. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg var Karl Andersen, der blev genvalgt. 
 
8. Valg af suppleanter. 
Valgt blev Børge Helth (1.) og Thomas Meldgaard (2.). 
 
9. Valg af revisor 
Bertil Holm blev valgt som revisor. 
 
10. Eventuelt 
Der blev stillet følgende spørgsmål: 
a) Hvor stort er problemet med den manglende gaslevering, der optræder i regnskabet. Der blev svaret at 

gasproduktionen nu igen er stabil fra Blåbjerg Biogas, og at Nørre Nebel Fjernvarme er meget afhængig 
af denne til varme- og elproduktionen.  
Endvidere oplyst at der anvendes 2 forskellige regnskabsår i de 2 værker. 

b) Hvordan står det til med værkets pumpe- og tankkapacitet. Der blev svaret at der ikke skulle være 
problemer med kapaciteten, idet der inden for de seneste år er blev renoveret og udbygget, men iøvrigt 
forudsat at f.eks. gasforsyningen er stabil. 

c) Hvordan står det til med varmeværkets styringsanlæg (PLC). Der blev svaret at det indgår i 
overvejelserne, vedrørende udbygning af anlæg, der kan sikre stabil drift, hvad enten det sker ved 
bygning af akkumuleringstank, udbygning af flisanlæg eller lignende tiltag. 
 

 
Hardy takkede for fremmødet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
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