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(AV)
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Pkt.

Emne:

01.01 Velkomst ved KBN:

Handling:
Orientering

01.02 Bordet rundt ved deltagerne

Orientering

01.03 Gennemgang og drøftelse af model og tidsplan for den fremtidige Orientering
organisering, herunder forslag til vedtægter ved KBN
01.04 Drøftelse af fjernvarmens konkurrenceevne og behovet for
handling ved KBN

Orientering

01.05 Evt.
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Viborg Fjernvarme
REFERAT
Ad 01.01
KBN bød velkommen.
Parterne var enige om, at oplysninger givet på mødet behandles som fortrolige.

Ad 01.02
Deltagerne præsenterede kort sig selv.

Ad 01.03
KBN gav en kort status på forløbet siden foråret 2019.
Deltagerne spurgte ind til, hvorfor det er EVK og de fire distributører, der forhandler og hvorfor der ikke
er involveret forbrugerrepræsentanter med ved bordet.
KBN påpegede, at VF’s forbrugere er repræsenteret gennem bestyrelsen i VF og pegede endvidere på at
det er parterne, der har indgået driftsaftale med EVK, der forhandler om overgangen til et 100 % forbru
gerstyret selskab pr. 1. januar 2022 men stiftet allerede i 2020 med en overgangsbestyrelse.
KBN og MAB redegjorde for den model for fremtidig selskabsstruktur, som er på bordet.
•

Der er tale om et forbrugerejet A.m.b.a. som har EVK A/S, som et 100 % ejet datterselskab.

•

Det er generalforsamlingen i A.m.b.a.’et som vælger bestyrelsen og som forestår den overordnede
ledelse af Am.b.a.’et såvel som af det 100 % ejet datterselskab EVK A/S.

•

Der arbejdes med en overgangsbestyrelsen, idet generalforsamlingen fortsat er Øverste myndig
hed også i overgangsfasen.
-

•

Sidst forklarede KBN timingen ift. forelæggelse for VF’s generalforsamling, stiftelse, overgangs
fase mv.

PS udtrykte Ønske om at få udleveret det seneste udkast til nye vedtægter i word og opfordrede til et møde
fØrst ijanuar, som specifikt omhandler input til A.m.b.a.’ets vedtægter.
KBN efterkom Ønsket.
KBN orienterede om, at parterne Ønsker at anvende Varmens Dag den 2/2 til en forberedende orientering
af den forhandlede model ift. forbrugerne i Viborg.
PS opfordrede til, at VF afholder en ekstraordinær generalforsamling ift. behandling af den fremtidige or
ganisering.
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KBN og MAB noterede forslaget, men argumenterede samtidig for den nødvendige forberedelsestid og at
forløbet, derfor som udgangspunkt ikke kan forceres.
Ad 01.04
P5 spurgte ind til beslutningsprocessen vedr, fly produktionsteknologi.
KBN redegjorde for forløbet og at der i EVK regi arbejdes med en forundersøgelse af et 10 MW luft/vand
varmepumpeanlæg, som skal munde ud i et endeligt beslutningsgrundlag.
P5 orienterede om, at han har foranlediget en besigtigelse af det nye luft/vand varmepumpeanlæg i Støv
ring og opfordrede KBN til at overtage arrangementet, så det er VF, der står, som den der inviterer.
MAB orienterede om, at direktØrerne drøfter den praktiske overgang til at alle forsynes på samme vilkår i
det nye A,m.b.a., herunder at forsyningspunkterne til blokcentralerne omlægges fra transmissionsnettet til
distributionsnettet på den korte bane (2020/2021) og således ikke længere er dimensionerende for pro
duktionsanlæggene.
MAB orienterede endvidere om, at der arbejdes med forskellige modeller for skalering af luft/vand var
mepumpeanlægget, herunder ift. de fremtidige planer for “Taphede”.
SJ opfordrede til, at der arbejdes med et solvarmeanlæg.
MAB redegjorde for, hvor solvarme ikke er Økonomisk attraktivt, når der alligevel skal opføres den
samme varmepumpekapacitet for at levere vintergrundlasten.
Ad 01.05
Deltagerne udleverede hver især papir med indspil til den fortsatte udvikling af fjernvarmen i Viborg,
som KEN medtager i det videre arbejde.
KBN kommer tilbage med forslag til mødetidspunkt i januar.
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Forslag fra Leo (LN
Nyt amba
Hvorfor påtænker man en koncern struktur med moderselskab og datterselskah(er). Et selskab
er tilstrækkeligt.
Hvotfor overholder man ikke aftalen 13.6.19
generalforsamling inden udgangen af 2019?
Vedtægter

—

om,

at nyt selskab skal være godkendt af VF

forslag til ændringer.

Hvordan har man forestillet sig sammenslutning af Vf og nyt amba udført i praksis?.
Hvordan ser dagsorden for VF generalforsamling i april ud?
Hvorfor kører man i de nye vedtægter videre med forskellige valggrupper. Der hør være én
gruppe, forbrugere.
Varmepumper
BØr købes og ejes af det nye amba og ikke af EVK
K/V central
Ansøg hurtigst muligt om fritagelse for kraftvarrneproctuktion og få kraftvarmecentralen solgt.
Det har i kv-centralens levetid været en dårligere udnyttelse af energien at producere el og
varme sammen. Kun statstilskud har gjort det rentabelt. Hvis man i stedet havde produceret
varmen på traditionel vis, ville der have været en langt lavere udledning af C02 Det bØr være
.

et væsentligt argument i disse tider med fokus på C02 besparelse.

Boligselskabernes indflydelse
Forhandlingsgruppen, der arbejder med fremtidens fjernvarme er forkert sammensat. Hvorfor
har man tildelt boligselskaberne en speciel rolle. Betragtes de som særligt gode forhmgere?
Jeg vil gerne have sikkerhed for, at boligselskabernes blokvarmeforbrugere fremover får samme
betingelser som øvrige forbrugere. De har i de seneste 23 år fået en rabat på 50— 100 mio. kr.
Appie
Er der overhovedet mulighed for varmegenindvinding?
Asetek
Besøg for at se systemet i funktion.
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Komiteen af Kritïske Fjernvarmeforbruger

Viborg Varme A.M.B.A. forbrugere ejet
-

—

forbruget valgt bestyrelse og ledelse

Viborg, den 16. december 2019

Møde med FM for Viborg Fjernvarme Kristian Brøns den 17. dec. 2019
Minimumskrav til forhandling og etablering af nyt A.M.B.A. selskab:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absolut forbrugere indflydelse
Inddrages i forhandlingsgruppen
Professionel juridiske assistance ifm. udarbejdelse af vedtægter
iomfrueligt og rent selskab
En simpel selskabsstruktur og organisation uden bureaukratisk opbygning
Åbent og transparent selskab
Gennemsigtige regnskabet og kontrolfunktioner
Forbrugere skal være aktive medlemmer afforhandlingsgruppen
Reel forbrugerindflydelse (flertal) i bestyrelsen
Kan ikke tiltræde Viborg Varme A.M.B.A. forslag til nye vedtægter
Ingen overgangsbestyrelsen jf. § 11
Bestyrelse: 9 medlemmer —5 forbrugere, 3 udpeget af Viborg Kommune, i ekstern (ude fra)
Stemme inden for egen gruppe. De private udlejere vælger bestyrelsesmedlemmer inden for egne
rækker og ligeledes de øvrige grupper.
Professionel bestyrelsessammensætning
Forbrugervaigt bestyrelsen tiltræder 1.5.2020
Kun politisk repræsentation i bestyrelsen fra forsyningsområdet
Gennemskuelige fuldmagts fordeling
Overtage kun arkiver som er relevant for fremtiden varmeforsyning—erstattes afvarmepumper
(f.eks. kedeicentraler o.l.)
Overtager kun relevante aktiver til nedskrevne værdier
Overtager ikke forpligtigelser og aktiver som ikke er relevant for selskabets drift eller finansiering
(bygninger maskiner 0.1.)
Er der en plan og tidsfrist for afvikling af Kraftsvarmeværket?
Overtager ikke Kraftvarmeværkets drift ved salg tilfalder netto provenuet forbrugere
Alle udvidelser af “koncernen” og investeringsplaner skal godkendes af forbrugerne inden
igangsætning og efter en uvildig risikovurdering, rentabilitet finansiering o.l.
Overtager ikke igangværende erstatningssager, procestilvarsling, retssager, skatteforhold og andre
uafklarede myndighedskrav
-
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•
•
•
•

Appie projektet indgår ikke som forsyningskilde og selskabet overtager ikke evt. forpligtigelser, som
er indgået af Viborg Kommune eller Ene rgiViborg med Appie
Afklaring af igangværende forhold i EnergiViborg (regnskabsopdeling o.L)
Direktions forhold (hvor er MA vigtigt medspiller for forbrugerne, eneste kompetente og
erfarende person i forhandlingsforløbet)
Med forbehold for nye betingelser under forhandlingsforløbet
-

Bemærkninger:
• Bach Gruppen (Benjamin) sad med 220 stemmer på generalforsamlingen (må have 25 stk.)
• Mette Urup har sagt, at der er underskud på Kraftsvarmeværket og ved ikke hvordan dette
underskud skal håndteres, når der fremadrettet laves 2 regnskaber
• Opvarmes Viborg Station uden målere dvs, at byen betaler?
• Distribuerer Viborg Kraftvarme varme i Hald Ege?
• Skal EVK og Viborg Fjernvarme have betaling for de aktiver de bringer ind i det nye selskab? Er det
en ny Herning sag og hvad med gælden i EVK
• Usædvanlige med lige antal bestyrelsesmedlemmer i fremsendte oplæg fra Viborg Fjernvarme
• Hvad mener Erhvervsstyrelsen og lovgivningen om stemmeret i et A.M.B.A
—

Ole Jespersen
M oj@edvard-jensen.dk
I 21251593

Ole Capion
M ole.capion @hotmaiLcom
T 29295277

P5

l?/’2 »9

t/)
Analyse af fjernvarmeprisen med Appie vand.
Jeg vil foreslå, at VF udbygget Niras rapporten ved at indarbejde detsenarie: At
Folketinget vedtaget det udkast som samtlige partier har indstillet til vedtagelse
ultimo 2019. forslaget belægges overskudsvarme med en afgift på henholdsvis 25
kr. pr. GJ uden en certificering og 10 kr. pr. GJ med en certificering. Det er vigtigt at
VF kender virkningen af denne afgift på varmeprisen før at de nødvendige
beslutninger kan vedtages.
Levering af Appie vand
Viborgs 4 varmeaftagere samt Viborg Kommune opfordres til at fremsende et
anbefalet brev til det Appies danske data selskab med anmodning om at modtage en
bekræftelse på om Appies Datacenteryil lade sig certificere. I tilfælde af et ja da
hvornår certificeringen kan træde i kraft.
Indtegning af meromkostninger ved sen Apple varme.
Såfremt det skulle blive besluttet at vente på Appel vand i forhold til den bedste
løsning med varmepumper bør den forsinkede difference på varmeprisen
indkalkuleres i varmeprisen på Apple vand løsningen.

Fælles test af Varmepumpe.
Jeg vil foreslå, at Dansk Fjernvarme opfordres af VF /nyt a.m.b.a. til sat samle
Frederikshavn Kraftvarmeværk 15 MW, Støvring Kraftvarmeværk 8 MW og Viborg
a.m.b.a.1O MW i en fælles måling ledet afAAU. Herved får branchen en officiel og
bedre tilgængelig måling på større kraftvarmeanlæg. Alle 4 parter bidrager
Økonomisk. En af fordelene er, at Viborg a.m.b.a. ved at måle på Støvring kan få et
resultat hurtigere hvilket sandsynligvis kan fremrykke evt, yderligere investeringer i
varmepumper og et fremrykket tidspunkt for en rediktion af varmeprisen.
Besigtigelse af igangværende 8 MW varmepumpe.
Støvring Kraftvarmeværk og Victor DST der er leverandør af varmepumpeanlæget
har tilbudt at fremvise anlægget sammen. Besøget forventes at vare Ca. i time. Der
er aftalt 2 grupper af hver max 20 personer. Målgruppen der bør modtage
—
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invitationen er bestyrelserne i de 4 nuværende aftagere af fjernvarme samt
relevante byrådsmedlemmer, interesserede varmeaftagere samt Viborg Stift
Folkeblad.
Formålet er: At beslutningstagere kan besigtige et anlæg i drift der har kørt ved en
minus udetemperatur. Efterfølgende vil deltagerne få lejlighed til at stille relevante
spørgsmål. Den tvivl der har hersket om drift af store varmepumpeanlæg udtrykt i
såvel presse som af EVKv og andre kan forhåbentlig afklares elle stærkt minimeres.
Nye Vedtægter for det påtænkte Viborg Varme a.m.b.a.
Jeg vil foreslå, at der afholdes et separat møde om vedtægterne, idet der er flere af
vedtægterne der trænger til en justering og tydeliggørelse.
Afholdelse af en stiftende Generalforsamling for Viborg Varme am.b.a.
Jeg vil foreslå, at der afholdelse en ekstraordinær generalforsamling i VF hvor det
nye selskabs vedtægter fremlægges til vedtagelse med en efterfølgende
bekræftende generalforsamling, da der antageligvis ikke er fremmødte deltagere
nok til at vedtage stiftelsen af et nyt selskab. Således at det der konkluderes på
denne generalforsamling. Beslutningen kan anvendes på stiftelsen af det nye
selskab. Efterfølgende afholdes VF ordinære generalforsamling den 25. april 2020
hvor det samtidig besluttes at afvikle VF.
Formålet med den procedure er at skabe ro og overblik over de nødvendige
beslutninger samt undgå, at der fremsendes unødige forslag til ændringer til de
fremsendte forslag ved en samlet generalforsamling

Viborg den 14. dec. 2019 Peter Schaarup.

Møde fjernvarme mand. 16.12.2019
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Omkring Appie ville de være rart at høre status, hvor er vi som fjernvarmefor
brugere, er det stadig én mulighed at vi på sigt kan få leveret og til en fordelagtig
pris. Og hvorledes ser det ud med afgiftes hvis vi aftager denne overskudsvarme?

Ingen af selskabets medlemmer bør kunne opnå særlige favorable vilkår,
eksempelvis leveret varmen til lavere pris.

Når der nedsættes udvalg, som f.eks. om et emne som vi her skal diskutere, bør
udvalgets medlemmer udvælges så de dækker de enkelte valggrupper og som
hovedregel valgt i selskabets bestyrelse.

Afstemning tit valg af bestyrelse, opdelt i grupper: kun medlemmer af de enkelte
grupper bør kunne stemme på gruppens foreslåede til bestyrelsen.

Alfred
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Side i

1. Er opdeling i valggrupper i §7.1 i overensstemmelse med konstitueringsaftalen?
2. Hvilke oplysninger kan du give om udarbejdelsen af en ny energiforsyningsplan?
3. I EVK bestyrelsesmødet 4. september blev projekt til 10 MW varmepumpe godkendt
Hvad bliver produktionsprisen på 1 MW varme? (temperatursæt?)
4. I bestyrelsesmødet 4 september blev orienteret om dialog med Forsyningstilsynet om
opdeling af varme og elproduktion hvornår kommer der en afgørelse og hvad vil
den betyde i bedste/værste fald for EVK
5. Hvorledes mener du, at det generelle effektiviseringskrav i varmeforsyingsloven
tilgodeset
6. Hvad er baggrunden overgangsbestemmelserne §11 med en massiv kommunal
dominans i et i øvrigt velfungerende Viborg Fjernvarme
7. Forslaget til vedtægter har ingen bestemmelser/hensigtserklæring om bestyrelsens
samlede kompetence
—

1. Er opdeling i valggrupper i §7.1 i overensstemmelse med konstitueringsaftalen?:
I konstitueringsaftalen står bI.a. I tilknytning til energiforsyningsplanen er partierne enige om at der skal ske
en ny organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg, hvor Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme
indgår i en ny organisering- gerne sammen med Ovelund Fjernvarme og de 2 almene boligselskaber. Og
sådan at andre byer i kommunen og andre kommuner kan tilkobles og overskudsvarme udnyttes fra
Apple og andre virksomheder.
—

-

En afklaring af denne organisering skal ske inden 1. januar 2020. I den forbindelse vurderes denne nye
organiserings indflydelse på Energi Viborg.
Det skal ske på en sådan måde at forbrugerne sikres afgørende indflydelse

Ordnet.dk sætter person der køber og forbruger varer og tjenesteydelser ofte i modsætning til producenter
afvarer SYNONYM konsument
I den forstand er boligselskaberne og private udlejere forbrugere i tomme lejemål og administrationslokaler,
men ikke lejligheden og udlejede erhvervslokaler.
Opdelingen i grupper kan skabe unødvendige konflikter alle bør være meget interesseret i billigere
fjernvarme det er der brug for. Viborg er alt for dyr
—

—

Lejlighed 75 m2

Parcelhus 130 m2

15 MWh

18,1 MWH

vægtet gennemsnitlig varmepris

9.879 kr.

12.919 kr.

Uvægtet gennemsnitlig varmepris

11.562 kr.

14.472 kr.

Median varmepris

11.139 kr.

14.088 kr.

Viborg

15.974 kr.

18.920 kr.

Nr. 356 af 394-388

Silkeborg

12.794 kr.

15.969 kr.

Nr. 274 af 382-388

Forsyningstilsynets prisstatistik for
fjernvarmeområdet pr. august 2019
Nøgletal for fjernvarmepriser

Stig Jensen, Kildebakken 47, 8800 Viborg tlf. 40769688 e-mail stig.jensen.viborg@gmail.com
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I Viborg er varmen 3000 kr. både for et hus og en lejlighed dyrere end i Silkeborg 8 kr. om dagen i 365 dage
om året
Gruppeinddelingen er er i strid med konstitueringsaftalen og skal derfor udgå efter min opfattelse
-

2. Hvilke oplysninger kan du give om udarbejdelsen af en ny energiforsyningsplan,
Konstitueringsaftalen indeholder også bestemmelse om en energiforsyningsplan som bidrager reduktion af
fossile brændstoffer til fordel for alternative energiformer bla. biogasanlæg, solceller, vindmøller og især
overskudsvarme.
—

3. I EVK bestyrelsesmødet 4. september blev projekt til 10 MW varmepumpe
godkendt
Hvad bliver ptoduktionsprisen på 1 MWh varme? (temperatursæt?)
Balanceret Fjernvarme angiver en varmepris på Ca. 300 kr. pt MWH, alternativ intet at gøre stiger voldsomt
fra det nuværende niveau på 450 kr. pr MWH
Masterplanen angivet et niveau på 430 kr. pr MWH ekskl. oveskudsvarmeafgift og den nuværende
produktionspris angives til 554 kr. pr. MWH
Forskellen mellem Balanceret fjernvarme er at Masterplanen har kraftvarmeanlægget med i alle scenarier
30% og Kraftvarmeværket
Så det drejer sig om at lukke de ned og producere på andet Hvorfor har man i bestyrelsen ikke drøftet at
tage bevillingen hjem, jvf. 1.4 i bevillingen til elproduktion(solvarme kan i Grenå produceres for 250 kr. pr
MWH)
—

4. I bestyrelsesmødet 4 september blev orienteret om dialog med Forsyningstilsynet
om opdeling af varme og elproduktion hvornår kommer der en afgørelse og hvad
vil den betyde i bedst/værste fald for EVK
—

Som besluttet i sag nr. 6 af 25. januar 2019 har Energi Viborg Kraftvarme (EVK) forespurgt Forsyningstilsynet
om rigtigheden af den anvendte regnskabspraksis ved anmeldelsen af budget og pris og anmeldelse af
priseftervisning. EVK har altid modregnet el-indtægterne vist som et brutto-tal. Forsyningstilsynet har nu,
den 14. juni 2019, besvaret vores forespørgsel og oplyser, at:
a.
EVK skal opdele sin resultatopgørelse i el- og varmeproduktion og dermed fordele omkostningerne
efter enten produktion eller fordelingsnøgler. EVK kan selv fastsætte nøglerne ud fra kendskabet til
kraftværkets drift. i Idet EVK har fratrukket hele el indtægten i varmeprisen, har varmeprisen ikke
været påvirket af den anvendte metode. Et evt, kommende konstateret underskud på
elproduktion i fremtiden ikke må indregnes i varmeprisen.
b. Udtalelsen om, at underskud på elproduktion ikke kan indregnes i varmeprisen, har medført, at EVK
har indsendt et supplerende spørgsmål til Forsyningstilsynet.
c. Vi er af den opfattelse, at et underskud kan indregnes i henhold til Varmeforsyningslovens § 20 om
omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser”, idet EVK er
“nødvendige udgifter til
omfattet af kraftvarmekravet til Forsyningstilsynet, som har myndighedsopgaven på
fjernvarmeområde Efter § 75 i LBK nr. 840 af 15/08/2019 (Elforsyningsloven) lov om elforsyning
Stk. 2. Ejere af kraft-varme-produktionsanlæg må ved fastsættelsen af priser og Ieveringsbetingelser
for fjernvarme, jf. § 20, stk. i, i lov om varmeforsyning, ikke udnytte deres stilling til at fordele deres
omkostninger på en måde, der må anses for urimelig for fjernvarmeforbrugerne.
—

Stig Jensen, Kildebakken 47, 8800 Viborg tlf. 40769688 e-mail stig.jensen.viborg@gmail.com
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Har Energi Viborg søgt om at stoppe elproduktionen? - efter 1.4 jvf. § 11. i el-forsyningsloven
“Etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg kan kun
foretages efter forudgående tilladelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren.
Stk. 2. Meddelelse af tilladelse er betinget af, at ansØgeren dokumenterer opfyldelsen af nærmere
angivne offentliggjorte betingelser vedrørende det ansøgte anlægs energieffektivitet,
brændselsanvendelse og miljøforhold i Øvrigt.”

5. Hvorledes mener du, at det generelle effektiviseringskrav i varmeforsyingsloven
tilgodeset (kun nødvendige udgifter må indregnes)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kraftvarmeværket EKV
Kedeicentralerne EKV
Viborg Fjernvarme udlejningsmodel, bistand til energibesparelser
Overlund fjernvarme -?
Boligselskabet Viborg blokcentralerne Digterparken, Vestervang, Ringparken og Houlkærvænget
mv
Boligselskabet Sct. Jørgen — Blokcentralen Klostervænget mv
-

-

—

—

6. Hvad er baggrunden overgangsbestemmelserne med en massiv kommunal
dominans i et i øvrigt velfungerende Viborg Fjernvarme de andre?
—

Kan det aftales i en forretningsorden?
Det kan deles op
a. Ved valget har bestyrelsen/direktionen det fuld ansvar for egen drift
i. Energi Viborg KV for kraftvarmeanlægget og varmepupeprojektet
ii. Overlund Fjernvarme har ansvaret for relationen til sine kunder
iii. Viborg fjernvarme har ansvaret for relationen til sine medlemmer og hvis det besluttes
solvarmeanlægget
iv. Boligselskaberne har ansvaret for relationen til sine beboere
v. Overgangsbestyrelsen har ansvaret for at fælles anlæg og drift, f.eks. omlægge forsyningen
til blokcentralerne
b. at alt andet vil være udemokratisk
c. Sammenlægningsudvalget skal
i. Sikre optimal koordinering af tiltag af fælles interesse f.eks. blokcentralers tilkobling til
Viborg Fjernvarmes net
ii. Kunne følge om udviklingen i store projekter (over 10 mill kr.?) f.eks. varmepumpeprojektet,
solva rmeprojektet?
iii. Drøfte væsentlige spørgsmål af fælles interesse (Energiforsyningsplanen, budget- og
regnskabsmæssig opdeling af el- og varmeproduktionen)
—

8. Forslaget til vedtægter har ingen bestemmelser/hensigtserklæring om bestyrelsens
samlede kompetence se også 4. Styringsgrundlaget i Ejerstrategi for Energi Viborg Koncernen.
a. Relevante kriterier i forbindelse med bestyrelsens kan eksempelvis være
i. Indsigt i kommunale forhold, herunder ledelse og styring i politisk styrede organisationer
ii. Kendskab til forsyningsmæssige forhold
iii. Økonomisk og forretningsmæssig indsigt
iv. Ledelseserfaring og/eller erfaring med bestyrelsesarbejde
(For et års tid siden drøftede jeg spørgsmålet med Lars Goldschmidt formand for Horsens Fjernvarme A/S og
næstformand i Dansk Fjernvarme
En samlet bestyrelse skal have kompetence til at forholde sig til væsentlige problemer inden for området,
f. e ks.
—

Stig Jensen, Kildebakken 47, 8800 Viborg tlf. 40769688 e-mail stig.jensen.viborg@gmail.com
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Side 4

Lokalpolitik, varmeforsyning, energipolitik og klima
Teknologiudvikling inden for området, f.eks. varmepumper, jordvarme og solvarme
Fjernvarmeforsyningsnet og kommune- lokal- energiforsynings-, og trafikplanlægning samt
administration og drift afveje herunder samarbejde med andre lokale ledningsejere
g. Opvarmning og afkøling og energibesparelser i medlemmers boliger og erhvervsejendomme,
herunder privat- og selskabsøkonomi
h. Selskabs- og samfundsøkonomi for relevante projekter
i. Ledelse, organisationsudvikling og økonomi herunder kunne
i. Sikre at fjernvarmeforsyningen ikke påføres udgifter, der kunne undgås ved rettidig omhu
ii. Analysere og vurdere 10-års plan for teknologi og finansiering
iii. Indhente rådgivning fra advokat, revisor og tekniker, analysere og vurdere deres svar.
Med konstitueringens bestemmelse om fokus på energiforsyningsplan og der 2 år efter henne i perioden
ikke kan konstateres aktivitet i offentligheden kan man analysere og vurdere den muligheden for at opnå
den nødvendige samlede kompetence hos de i øvrigt dygtige og tiltalende bestyrelsesmedlemmer
Allan Clifford Christensen
Seniorsergent, Karup
Peter Juhl
Salgschef, Løvel
Kristian Brøns Nielsen
Direktør i offentlig forvaltning
Anders Korsbæk Jensen
Gårdejer, Ålestrup
Martin Sanderhoif
Kunderådgiver Bjerringbro
Johannes Stensgaard
Ingeniør Viborg
Kirsten Østerballe
Ole Anders Petersen
Michael B. Petersen
Kristian Brøns Nielsen direktør offentlig forvaltning
Ole Anders Petersen, advokat
Leif Duus direktør finans
Lars Munkøe, direktør offentlig forvaltning
Tina Weilert konsulent
Benjamin Galacho
Frank Riis smed
Allan Clifford
Peter Juul
—

-

-
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%o1’

Morten Abildgaard

-

Viborg Fjernvarme
Marianne og Leo Lund <lemalund@webspeed.dk>
6. januar 2020 09:0g
kristian@broenscounsult.dk
‘Stig Jensen; ‘Alfred Vester’; ‘Peter Schaarup’; ‘Ole Capion’; ‘Ole Jespersen’; Morten
Abildgaard Viborg Fjernvarme
Re: Møde om Vedtægter Viborg Varme

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:

-

Emne:

-

Kære Kristian,
Tak for invitationen og også godt nytår til dig.
Vi kommer 5 personer til mødet den 14. Ole Capion har meddelt, at han trækker sig fra gruppen, da han
ikke kan gå ind for et fælles forslag.
Som ønsket vil du inden mødet modtage forslag til, hvad vi ønsker at drøfte.
På gruppens vegne
Leo Lund

From: kristian@broenscounsult.dk
Sent: Saturday, January 4, 2020 1:56 PM
To: ‘Marianne og Leo Lund’
Cc: ‘Stig Jensen’ ; ‘Alfred Vester’ ; ‘Peter Schaarup’ ; ‘Ole Capion’ ; ‘Ole Jespersen’; ‘Morten Abildgaard’
Subject: Møde om Vedtægter Viborg Varme
-

Kære Leo og i andre

Godt nytår til jer alle

—

og Tak for et godt møde lige før jul.

Som lovet vil vi gerne indkalde til et nyt møde med jer —Jeg vil foreslå tirsdag den 14. januar kl. 9.00
Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6.

—
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-

hos

Håber det er Ok?
Hvis i ud over nedenstående synspunkter har andre forslag til vedtægterne
dem på forhånd.

—

vi det være godt hvis i vil fremsende

Det er klart at jeres synspunkter vil blive videreformidlet så de kan indgå i den videre proces.
Ser frem til et godt møde med jer den 14. januar.

©

Med venlig hilsen
Kristian Brøns Nielsen
Formand Viborg Fjernvarme
Direkte tlf.: 20 14 1733

i

Fra: Marianne og Leo Lund <Iemalund@webspeed.dk>
Sendt: 4. januar 2020 10:44

Til: Kristian BrØns <kristian@broenscounsult.dk>
Cc: Stig Jensen <stig.jensen.viborg@gmail.com>; Alfred Vester <alfred.vester@gmail.com>; Peter Schaarup
<p.schaarup@mail.tele.dk>; Ole Capion <ole.capion@hotmail.com>; Ole Jespersen <oj@edvard-jensen.dk>; Morten
Abildgaard <mab@viborg-fjernvarme.dk>
Emne: Manglende mØdeindkaldelse
Kære Kristian,
Ved mødet 17.12. lovede du at indkalde til et møde om vedtægterne for det nye a.m.b.a. Da du endnu
ikke, har svaret på, hvornår det lovede møde vil blive indkaldt til, har vi 3.12. afholdt et møde i gruppen.
Det er vort synspunkt, at det vedtægtsforslag, som vi fik udleveret, ikke lever op til konstitueringsaftalens
løfte om, at det skal være forbrugerne, der har ejerskabet og bestemmelsesretten i det nye selskab. Tvært
imod lægger forslaget op til en fortsættelse af det skæve magtforhold, der eksisterer i Viborg Fjernvarme,
således at det er boligselskaberne og udlejerne der kommer til at få den bestemmende magt. Vi mener, at
det er nødvendigt, at der med juridisk assistance udarbejdes et helt nyt sæt vedtægter, hvor det tydeligt
fremgår, at det er forbrugerne, og kun forbrugerne, der har ejerskab og bestemmelsesret.
Vi mener således, at det er forkert, at man inddeler forbrugerne i grupper, idet der for os er uforståeligt, at
der mht. hvilke krav der stilles til pris, forsyningssikkerhed m.m., er forskel på, om man er ejer eller lejer.
Bl.a disse ting har vi set frem til at drøfte på det lovede møde. Derfor vil vi gerne have et svar på, om du
agter at indkalde til mødet. Vi vil også gerne have svar på, om du har til hensigt at videreformidle vore
forslag. I modsat fald har vi til hensigt at henvende os til offentligheden, da vi mener, at det er
altafgørende, at der bliver tale om reel demokrati i det nye selskab. Som vi ser det, er det Johannes
Stensgaard, der som repræsentant for Boligselskabet Sct. Jørgen har fået dominerende indflydelse på de
væsentlige bestemmelser i vedtægtsforslaget. Det mener vi er helt ude af proportioner, da han vejet på
varmeaftag kun repræsenterer 1,4 % af forbruget. Viborg Fjernvarme aftager Ca. 88% af den producerede
varme. Dette forhold bør afspejles i vedtægtsforslaget, og det mener vi, at du og den øvrige
fjernvarmebestyrelse bør kæmpe for at få gennemført.
Vi imødeser gerne et hurtigt svar.
På gruppens vegne
Leo Lund
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Ole Capon
Sct. Mathias Gade 53a, 8800 Viborg. T 29295277 M ole.capion@hotmail.com

Formand for Viborg Fjernvarme
Kristian Brøns
Viborg, den 6. januar 2020

Viborg Varme A.M.B.A. forbrugere ejet
-

—

forbrugere valgt bestyrelse og ledelse

Kære Kristian Brøns
Godt Nytår
Det er meget positivt at du vil mødes med en forbrugergruppe og drøfte de fremtidige vedtægter
for det nye selskab.
Som Leo Lund har skrevet til dig, er jeg udtrådt af Lund-gruppen. Ikke fordi jeg ikke vil deltage i et
fællesmøde, eller er uenige om det overordnede mål at forbrugerne får afgørende og bestemmende
indflydelse i det nye selskab men uenighed om midlet fvedtægtsformulering o.a.) til at nå resultatet.
-

—

Lund-gruppen vil på mødet den 14. januar koncentrere sig om deres oplæg og ikke alternative
forslag.
Derfor tillader jeg mig hermed at sende mit oplæg, som på væsentlige punkter adskillige sig fra
Lund-gruppens formålsparagraf, antallet af valggrupper og valgt til bestyrelsen.
—

I mit oplæg tillægges forbrugerne tryghed og synlighed i en flertalsbestemmelse med 5 forbrugere
mod øvrige medlemmer 4.
Om det juridisk hænger sammen må afklares med juraen.
Notat vedr, forslag til vedtægter mv
Vedtægten skal formuleres så der sikres et absolut flertal for forbrugerne, og så den ikke kan gradbøjes.
Vedtægterne skal være enkle og let forståelige.
Mit bidrag er koncentreret om de vigtigste paragraffer og skal naturligvis redigeres, så de kan indgå med et
juridisk sprog og indpasses, så det er afstemt med øvrige paragraffer, uden overlapninger, modsætninger
o.l. Underpunkterne er blot et katalog over punkter som bør indgå i vedtægterne og talangivelserne er for
at skabe overblik.

Bidraget er skrevet efter inspiration fra andre A.M.B.A. Energiselskaber.
Der skal tages stilling til hvor mange medarbejdervalgte repræsentanter der skal indtræde i bestyrelsen,
som ikke rykket fordelingen afforbrugeres flertal.
Vedtægter:
2 Formål og forsyningsom råde
2.1 Selskabets hovedformål er at producerer og distribuerer fjernvarme i selskabets forsyningsområde i
overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, klima- og miljømæssig
anvendelse af vedvarende forsyningskilde.
2.2 Selskabet kan deltage i energiproduktion i helt eller delvist ejede selskaber.
2.3 Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og
administrative opgaver.
2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver
tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold.
2.5 Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive
varmeforsyningsformål.
3 Andelshavere/varmeaftagere
3.1 Som andelshavere kan optages en fysisk eller juridisk person, hvis denne
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændige måler/målere ejet af selskabet.
2. Ejer af en ejerlejlighed og andelshavere i private andelsboligforeninger, når denne har
selvstændig måler ejet af selskabet.
3 Ejere af en af ovennævnte typer af ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men
hvor ejeren har valgt ikke aftage fjernvarme.
4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændige måler/målere ejet af selskabet.
5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet
har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af
selskabet.
3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom/andelsbolig ligger inden for
forsyningsomtådet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, hvis ejendommen forsynes med
fjernvarme.
3.3 Levering kan desuden ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med
varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller
ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc. Levering kan endelig ske til
ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller, som på grund af egne forhold, ikke kan være
andelshaver.
3.4 Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der
gælder for andelshavere.
3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter
samt de Øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for
eksempel takstblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede Almindelige og Tekniske Bestemmelser for
Fjernvarmelevering.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov,
kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.
4 Stemmeberettiget
4.1. På generalforsamlingen har hver andelshaver én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der
opfylder betingelserne i § 3, stk. 1 og 2, og som har et bolig- og erhvervsareal på indtil 1.000 m2. For hver
yderligere påbegyndt 1.000 m2 areal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen andelshaver kan dog
have mere end 5 stemmer pr. matrikuleret ejendom
4.2. For udlejningsejendomme, ejerlejlighedsforeninger, boligselskaber og andelsboligforeninger med
fælles måler, og opfylder betingelser i § 3.1.5 udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne
vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten
til varmeaftagerne, har andeishaveren én stemme uanset ejendommens størrelse.
4.3. Hvis andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at
afgive én stemme pr. registreret bolig/lejemål, hvis selskabet senest 2 uger før generalforsamlingen
modtager en opdateret navnefortegnelse fra andeishaveren over de registrerede boliger/lejemål.
4.4. Ingen fysisk person kan opnå mere end 5 stemmer, selvom personen er stemmeberettiget for et stort
antal juridiske personer, at personen herigennem er berettiget til et højre antal stemmer, når disse
juridiske personer enten administreres sammen eller har en identisk ejerkreds.
4.5 En andelshavers/varmeaftagers ægtefælle eller samboende kan mod behørig legitimation give møde og
stemme på generalforsamlingen i stedet for denne.
4.6. Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end egne stemmer plus
stemmer fra én fuldmagtsgiver.
4.7. Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andeishaveren/varmeaftageren otte dage før
generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb.
4.8. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.
4.9. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andeishavere. Andelshaverne har stemmeret efter § 4 uden
hensyn til en eventuel uddelegering.
4.10. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på
generalforsamlingen, og desuden at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er
repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.
Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er
vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny
generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første
generalforsamling, og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til det
repræsenterede antal andelshavere.
4.11. Hvis kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, skal vedtægterne godkendes af kommunal
bestyrelsen.

4.12. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at ændre i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund
af krav fra offentlige myndigheder, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på
førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.
4.13 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde
senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er
i overensstemmelse med gældende lovgivning og eventuelle økonomiske konsekvenser for selskabet.
4.14. Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af
kommunalbestyrelsen.
5 Bestyrelsen vælges/udpeges således:
Bestyrelsen består af 9 + 2 medlemmer og vælges/udpeges således.
5.1 Gruppe i vælger 5 medlemmer
i. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom med selvstændige måler/målere ejet af selskabet.
2. Ejer af en ejerlejlighed og andelshavere i private andelsboligforeninger, når denne har
selvstændig måler ejet af selskabet.
3 Ejere af en af ovennævnte typer af ejendomme, der er omfattet af forblivelsespligt, men
hvor ejeren har valgt ikke aftage fjernvarme.
4. Ejer af bygning på lejet grund med selvstændige måler/må lere ejet af selskabet.
5.2 Gruppe 2 vælger 2 medlemmer
1. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet
har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med måler ejet af
selskabet, der ikke har uddelegeret stemmeretten.
5.3 Viborg Kommune udpeget i medlem
5.4 Ekstern instans udpeget i medlemmer (medlem uden for kommunen, f.eks. udpeget Energistyrelsen)
5.5 Medarbejdervaigte repræsentanter 2
5.6 Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.
5.7 Der afgår 4 (5) bestyrelsesmedlemmer i lige år og 5 (6) bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
5.8 På generalforsamlingen vælges i suppleant for gruppe i og i suppleant for gruppe 2 for i år ad gangen;
genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder hvis
et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanter i bestyrelsen i stedet for denne og i
dennes valgperiode.
5.9 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver
andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret iht. § 7.4.
5.10 Bestyrelsen kan udarbejde valgregulativ og foretage ændringer heri. Ændringer i valgregulativet skal
fremgå af bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling.
6. Selskabets ledelse

6.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender.
6.2 Bestyrelsen fastsætter selv sin og direktionens forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med
formand og næstformand. Senest 3 dage efter den ordinære generalforsamling afholdes det
konstituerende bestyrelsesmøde. Det medlem, der har størst anciennitet, indkalder til mødet.
6.3 Bestyrelsen fastsætter ud fra et sædvanlighedskriterie og et forsvarlighedskriterie honorar til selskabets
bestyrelse og bestyrelsens formand. Honorarer til bestyrelsen skal godkendes af generalforsamlingen.
6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme
afgørende.
6.5 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.
6.6 Bestyrelsen antager og afskediger selskabets direktør. Direktøren antager og afskediger selskabets
øvrige personale, dog for de overordnede funktionærers vedkommende i samråd med bestyrelsen.
6.7 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast
ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.
6.8. Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden, i dennes fravær
næstformanden. Ved køb og salg af fast ejendom, lånoptagelse samt ved pantsætninger tegnes selskabet af
den samlede bestyrelse.
Vedr. § 11 i KB’s oplæg
Jeg savner en redegørelse for, at der skal være en overgangsperiode med en 14 mand stor bestyrelse, og
uden forbrugerens indflydelse. Overgangsperioden vil kun skabe konfliktsituationer når også den nye frem
adrettede bestyrelse vælges 9-10 måneder før periodens udløb.
Vigtigt er at forbruger indtræder i forhandlingsgruppen og sidestilles med Viborg Fjernvarme, EnergiViborg,
boligselskaber og Viborg Kommune. Fremtiden for en forbrugerejet og ledet selskabet skabes nu og ikke
om 6 måneder.
Vedtægter er blot et vigtigt punkt ifm. etableringen af selskabet. Der er mange andre emner som
forbrugernes skal have indflydelse på, derfor vedhæftes tidligere fremsendte minimumskrav til forhandling
og etablering af nyt A.M.B.A. selskab:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absolut forbrugere indflydelse
Inddrages i forhandlingsgruppen
Professionel juridiske assistance ifm. udarbejdelse af vedtægter
Jomfrueligt og rent selskab
En simpel selskabsstruktur og organisation uden bureaukratisk opbygning
Åbent og transparent selskab
Gennemsigtige regnskaber og kontrolfunktioner
Forbrugere skal være aktive medlemmer afforhandlingsgruppen
Reel forbrugerindflydelse (flertal) i bestyrelsen
Kan ikke tiltræde Viborg Varme A.M.B.A. forslag til nye vedtægter
Ingen overgangsbestyrelsen jf. § 11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestyrelse: 9 medlemmer —5 forbrugere, 3 udpeget af Viborg Kommune, 1 ekstern (ude fra)
Stemme inden for egen gruppe. De private udlejere vælger bestyrelsesmedlemmer inden for egne
rækker og ligeledes de øvrige grupper.
Professionel bestyrelsessammensætning
Forbrugervalgt bestyrelsen tiltræder 1.5.2020
Kun politisk repræsentation i bestyrelsen fra forsyningsområdet
Gennemskuelige fuldmagts fordeling
Overtage kun arkiver som er relevant for fremtiden varmeforsyning erstattes af varmepumper
ff.eks. kedelcentraler o.l.)
Overtager kun relevante aktiver til nedskrevne værdier
Overtager ikke forpligtigelser og aktiver som ikke er relevant for selskabets drift eller finansiering
(bygninger maskiner o.l.)
Er der en plan og tidsfrist for afvikling af Kraftsvarmeværket?
Overtager ikke Kraftvarmeværkets drift ved salg tilfalder netto provenuet forbrugere
Alle udvidelser af”koncernen” og investeringsplaner skal godkendes af forbrugerne inden
igangsætning og efter en uvildig risikovurdering, rentabilitet finansiering o.l.
Overtager ikke igangværende erstatningssager, procestilvarsling, retssager, skatteforhold og andre
uafklarede myndighedskrav
Apple projektet indgår ikke som forsyningskilde og selskabet overtager ikke evt. forpligtigelser, som
er indgået afViborg Kommune eller EnergiViborg med Apple
Afklaring af igangværende forhold i EnergiViborg (regnskabsopdeling o.l.)
Direktions forhold (hvor er MA vigtigt medspiller for forbrugerne, eneste kompetente og
erfarende person i forhandlingsforløbet)
Med forbehold for nye betingelser under forhandlingsforløbet
—
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Bemærkninger:
• Bach Gruppen (Benjamin) sad med 220 stemmer på generalforsamlingen (må have 25 stk.)
• Mette Urup har sagt, at der er underskud på Kraftsvarmeværket og ved ikke hvordan dette
underskud skal håndteres, når der fremadrettet laves 2 regnskaber
• Opvarmes Viborg Station uden målere dvs, at byen betaler?
• Distribuerer Viborg Kraftvarme varme i Hald Ege?
• Skal EVK og Viborg Fjernvarme have betaling for de aktiver de bringer ind i det nye selskab? Er det
en ny Herning sag og hvad med gælden i EVK
• Usædvanlige med lige antal bestyrelsesmedlemmer i fremsendte oplæg fra Viborg Fjernvarme
• Hvad mener Erhvervsstyrelsen og lovgivningen om stemmeret i et A.M.B.A
—
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