EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Den 17. maj 2016, klokken 18.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling for Viborg Fjernvarme i Viborg Lounge.
Der var mødt ca. 40 antal medlemmer, der tilsammen repræsenterede 560 stemmer. Endvidere deltog selskabets besty
relse, direktion og revisor.

DAGSORDEN

1.

VALGAFDIRIGENT

2.

BEHANDLING AF DET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING VEDTAGNE FORSLAG TIL ÆN
DRING AF VEDTÆGTEN

3.

EVENTUELT

AD I VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsens formand Per B. Jørgensen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.
Det var af bestyrelsen foreslået, at advokat Jens Hyldahl Bjerregaard blev valgt som dirigent.
Forslaget blev vedtaget og dirigenten takkede for valget.
Dirigenten konstaterede herefter, at der var tale om en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse
af det på den ordinære generalforsamling vedtagne forslag til ændring af vedtægten. På den ordinære generalforsamling var
der således ikke tilstrækkeligt quorum til endelig vedtagelse. Dirigenten konstaterede videre, at den ekstraordinære general
forsamling var indkaldt i henhold til vedtægternes § 6.8, stk. 3, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes
senest 4 uger efter datoen for den første generalforsamling og indkaldes med et varsel på 14 dage.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i Viborg Folkeblad den 30. april 2016, og dermed foreskrifts
mæssigt indvarslet i medfør af vedtægternes § 6.8 og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

AD 2 BEHANDLING AF DET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING VEDTAGNE FORSLAG TIL ÆN
0 RING AF VEDTÆGTEN
Dirigenten gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer og forklarede, at der er tale om to ændringer:
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i)

ændring selskabets formålsbestemmefse:
Formil og forsyningnområde
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Herefter overlod dirigenten ordet til formanden, som motiverede forslaget. Der henvises her til pkt. 6 i protokollatet vedrø
rende den ordinære generalforsamling, hvoraf motivationen fremgår.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger fra forsamlingen til vedtægtsforslaget, hvor
efter dirigenten redegjorde for proceduren for afstemning. Herefter blev afstemningen gennemført.
Resultatet af afstemningen blev herefter:
JA:
NEJ:

554
4

Dirigenten konstaterede herefter, at vedtægtsforslagene var vedtaget.

AD 3 EVENTUELT
Leo Lund, Arildsvej 53, ønskede ordet under punktet eventuelt.
Leo Lund angav, at han ønskede at gentage, hvad han tidligere har gjort opmærksom på både i forhold til Viborg Fjern
varme og Energi Viborg. Leo Lund tilkendegav, at Viborg med spildvarmen fra Apple vil have muligheden for at være først
med en helt ny teknologi på fjernvarmeområdet dvs. lavtemperaturanlæg helt frem til forbrugeren som åbner store mulig
heder for langt bedre ressourceudnyttelse via minimering af tab i rørnettet og dermed en forbedret økonomi og billigere fjern
varme for forbrugerne.
—

—
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Forslaget betyder, at fjernvarmen fremføres helt ud til forbrugerne med en temperatur på Ca. 35 grader celcius. Hos forbru
geren vil der blive installeret en veksler, der er en kombination af en traditionel veksler og en varmepumpe, der sørger for, at
temperaturen i husanlægget bringes op på den temperatur, der er nødvendig for at opvarme rum og forbrugsvand. Til gen
gæld vil returvandet kunne bringes ned på en temperatur på nogle få grader. Den lave temperatur i fremføring betyder en
kraftig reduktion af ledningstabet, og temperaturer på få grader i returen vil betyde, at der som returledning kan anvendes
uisolerede rør, der er billigere. Som en ekstra gevinst vil tabet af returledningerne blive ændret til en gevinst, idet temperatu
ren i ledningerne er lavere end den omgivende jordtemperatur. Når temperaturforskellen på fremløb og retur vil være ca.
den samme som i dag, vil der være tale om uændret vandmængde, der skal pumpes rund i systemet. Det er naturligvis en
forudsætning, at den el der anvendes i varmeveksleren fritages for afgifter, samt at veksleren kan leveres til en konkurrencedygtig pris.
Leo Lund tilkendegav, at det er her, at der skal sættes ind med en massiv kampagne, så det går op for det politiske system,
at der her er en mulighed for at sætte Viborg og Danmark på verdenskortet. Han tilkendegav videre, at ideen er fremtidssik
ret, idet systemet også vil være økonomisk, selvom overskudsvarmen fra Apple eller andre på et tidspunkt af en eller anden
årsag skulle slippe op. Man har så stadigvæk ét anlæg, der fungerer næsten uden ledningstab. Endelig tilkendegav Leo
Lund, at han er bekendt med, at Energi Viborg ikke støtter ideen, da den vil fjerne begrundelsen for, at Energi Viborg har
eneret på produktion af fjernvarme. Leo Lund opfordrede kraftigt bestyrelsen til selv at tage initiativ til at kontakte det politi
ske system både lokalt og nationalt, idet en sådan lejlighed ikke kommer igen inden for overskuelig fremtid.
Formanden takkede for indlægget og tilkendegav, at bestyrelsen støtter ideen om at etablere et lavtemperaturanlæg, om
end bestyrelsen er en smule mindre ambitiøs, idet ambitionen alene går på at reducere temperaturen til ca. 50 grader cel
cius ud fra den betragtning, at det vil være dyrt at installere varmevekslere i alle boliger. Det afgørende er dog, at der etable
res et lavtemperaturnetværk, som gør det muligt at anvende overskudsvarmen fra en række industrier, herunder ikke mindst
Apples fremtidige datacenter.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var yderligere bemærkninger, og at dagsordenen derfor var udtømt og overlod
herefter ordet til formanden.
store opbakning til bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne.
slut.
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