Viborg Fjernvarme
Referat af forbrugermøde 2
Vedr.

:

Afklaringsmøde vedr, det foreliggende forslag til vedtægter for Viborg Varme A.m.b.a.

Sted

:

Viborg Fjernvarme, Håndværkervej 6, 8800 Viborg

Tid

:

Tirsdag den 14. januar 2020 kl. 09.00-11.00

Deltagere :

Kristian Brøns Nielsen
Morten Abildgaard
Peter Schaarup
Alfred Vester
Leo Lund
Ole Jespersen
Stig Jensen

KBN
MAB (ref.)
(PS)
(AV)
(LL)
(01)
(Sl)

Afbud:

[Pkt.

Emne:

02.01 Velkomst ved KBN:

Handling:
Orientering

02.02 Deltagerindlæg ved deltagerne

Orientering

REFERAT
Ad 02.01
KBN bød velkommen.
LL motiverede mødet med et Ønske om at fremlægge varmegruppens synspunkter ift. Viborg Varme
A.m.b.a.’s vedtægter og at målet er at sikre en billig og sikker fjernvarmeforsyning.
Deltagerne udtrykte Ønske om, at der blev taget referat af mødet og at svar og oplysninger kan blive an
vendt offentligt i det videre forløb.

Ad 02.02
Den aJLL fremsendte agenda:

1. Vedtægtsforslaget lever ikke op til konstitueringsaftalen, som tilsiger ejerskab og bestemmelsesret til
forbrugerne.
2. Vi mener ikke, at forbrugerne skal inddeles i grupper.
3. Vedtægterne bør forelægges til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i Viborg Fjern
varme.
4. Overgangsbestemmelser, herunder at de 7forbrugerrepræsentanter skal vælges og ikke udpeges.
Deltagerne præsenterede hvert sit punkt.
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Punkt] ved LL:
LL diskuterede forståelsen af “afgørende indflydelse” i konstitueringsaftalen og pointerede at lian opfatter
“forbrugere”, som dem der forbruger og betaler for varme, hvorfor det er lejerne og ikke udlejerne, der
skal have indflydelsen.
Pttnkt 2 ved OJ:
OJ diskuterede vedtægtsforslagets model med “valggrupper” og foreslog, at alle deltagere på generalfor
samlingen møder med én stemme og at der er frit valg ift. at sætte den mest kompetente bestyrelse.
Respons fra KBNpå punkt] og 2:
KBN kommenterede på de to indlæg og henviste til “aftalen om ny organisering af fjernvarmen” mellem
forligsparterne inkl. Viborg Kommune fra forsommeren 2019 ift. en kvalificering af teksten i konstitue
ringsaftalen.
KBN pointerede, at udkastet til vedtægterne er et forhandlingsresultat baseret på Dansk Fjernvarmes stan
dardvedtægt.
KBN udleverede et talmateriale, som viser varmeaftag og antal boliger på tværs af forbruger- og ejergrup
per og som der er taget udgangspunkt i ifm. fordelingen af bestyrelsesposterne ift. den permanente besty
relse. KBN pointerede, at ingen valggrupper i forslaget har absolut flertal.
KBN pointerede, at overgangsbestyrelsen er et krav fra Viborg Byråd.
Punkt 3 ved AV:
AV argumenterede for, at stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a behandles på en særskilt ekstraordinær ge
neralforsamling.
AV efterspurgte en skematisk visning for hvordan stemmefordelingen ser ud, såfremt de private udlejere
og boligselskaberne maksimeres til henholdsvis 25 og 50 stemmer pr. “enhed”.
Punkt 4 ved SJ/PS
SJ diskuterede overgangsbestemmelsen om 2/3-deles flertal ift. vigtige beslutninger.
Sl pointerede, at forbrugerne bør være tungere repræsenteret i overgangsbestyrelsen.
P5 gentog, at varmegruppen ønsker spørgsmålet om stiftelsen af Viborg Varme A.m.b.a. henlagt til en
særskilt ekstraordinær generalforsamling af hensyn til at sikre tid til debatten.
PS pointerede, at alle bør have lige adgang til at møde på generalforsamlingen og stille op til bestyrelsen.
P5 pointerede, at overgangsbestyrelsen bør udgå og der bør vælges en permanent bestyrelse på 7-8 med
lemmer fra start.
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Respons fra KBNpå punkt 3 og 4:
KBN forklarede overgangsbestemmelsen med, at parterne ønsker at beslutninger træffes i enighed.
KBN orienterede om, at KBN’s indlæg på Varmens Dag den 2. februar har til hensigt at virke som en ori
entering/forhØring og med en samtidig opfordring til at forbrugere, der har kommentarer eller ændrings
forslag kan komme på banen. KBN udtrykte håb om, at denne indledende drøftelse kan påvirke beslut
ningsprocessen herunder indstillingerne til den ordinære generalforsamling.
KBN forklarede, at inputtene fra varmegruppen behandles og fremlægges for VF’s bestyrelse den 28/1.
KBN påpegede, at forslaget tager udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes standardvedtægt og at udgangs
punktet i ejerne som andelshavere er begrundet i, at varmeregningen i sidste ende falder tilbage på ejerne.
KBN redegjorde for, at lejerne dog stadig kan vælges til bestyrelsen og deltage i generalforsamlingen; jf.
reglerne for delegation.
PS foreslog, at boligselskaberne bør være vedtægtsmæssigt tvunget til at delegere stemmeretten, hvis le
jerne ønsker det.
OJ påpegede, at også de private udlejere bør være tvunget til at delegere stemmeretten til lejerne.
LL spurgte ind til, om Byrådet indledningsvist skal godkende vedtægtsforslaget.
KBN forklarede, at der skal være enighed mellem parterne.
OJ spurgte ind til udpegning af forbrugerrepræsentanterne fra VF ifl. overgangsbestyrelsen.
KBN forklarede, at VF’s bestyrelse vil indstille et antal kandidater til beslutning på generalforsamlingen,
men at det er VF’s generalforsamling, der vælger bestyrelsesmedlemmerne.
MAB redegjorde for forløbet omkring omlægningen af blokcentralerne og gav udtryk for, at parterne er
meget tæt på at være enige om en integrationsmodel for samtlige blokcentraler.
LL udtrykte ønske om, at KBN efler behandlingen af inputtene kommer retur med svar på hvad bestyrel
sen medtager i det endelig forslag til vedtægt.
/MAB
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Punkt 1. Vedtægtsforslaget lever ikke op til konstitueringsaftalen.
Her vil jeg citere fra konstitueringsaftalen:
“I tilknytning til Energiforsyningsplanen er partierne enige om, at der skal etableres en ny organisering af
varmeforsyning og distribution i Viborg, hvor Energi Viborg Kraftvarme AIS og Viborg Fjernvarme indgår i en ny
organisering gerne sammen med Overlund Fjernvarme og de to almene boligselskaber.
—

Det skal ske på en måde, så forbrugerne sikres afgørende indflydelse og sådan, at andre byer i kommunen
kommuner kan tilkobles, så overskudsvarmen kan udnyttes fra Apple og andre virksomheder.

—

og andre

—

En afklaring af denne nye organisering skal ske inden 1. januar 2020. I den forbindelse vurderes denne nye
organiserings indflydelse på fremtidens Energi Viborg AIS.”
Jeg vil især påpege 2 ting:
Afgørende indflydelse til forbrugerne.
Overlund Fjernvarmes og boligselskabernes deltagelse er en mulighed, ikke et krav.
Det udkast til vedtægter for det nye andelsselskab, vi har fået udleveret, er efter vores mening udarbejdet, så det
tilsigter det modsatte, al magt til boligselskaber og private udlejere. Jeg vil ikke gå ind på en gennemgang af alle
paragraffer, blot pege på, at ifølge § 6 stk. 5 kan en andeishaver afgive op til 25 stemmer pt. matrikuleret
ejendom/pr. andelsbolig/pr. boligselskabsafdeling. Der skal mange parcelhusejere til at matche en sådan
bestemmelse.
Vi opfatter forbruger som den, der bruger og betaler varmen. Stemmeretten skal derfor tilhøre den egentlige
forbruger og ikke boligselskab eller udlejer, som blot står for viderefakturering afvarmeregningen.
Vi vil altså forlange konstitueringsaftalens bestemmelse om afgørende forbrugerindflydelse gennemført. Ligeledes vil
vi forlange andelstanken gennemført, således at der stemmes efter hoveder og ikke efter høveder.
Det er uforståeligt, at fjernvarmebestyrelsen, der repræsenteret et aftag på 88—89 ¾, lader boligselskaberne og
Overlund, der samlet repræsenterer 11-12 ¾ fuldstændig overtage bestemmelsen om de fremtidige forhold.
Herunder er det endda Sct. Jørgen/Stensgaard, der kun repræsenterer godt 1 ¾ af aftaget, der for os at se har fået
lov til at dommere forløbet.
Det vi foreslår, er, at der med juridisk assistance udarbejdes vedtægter, der tager hensyn til det overordnede formål:
Forbruger eje og afgørende forbrugermndflydelse.
Hvis boligselskaberne og Overlund Fjernvarme ikke ønsker at indgå i en sådan organisation, kan de jo fortsætte som
kunder hos VV a.m.b.a.
Det er hvad jeg har under punkt 1.
Da Ole under punkt 2 kommer ind på mere detaljerede bestemmelser i vedtægtsforslaget, vil jeg foreslå, at vi tager
en samlet drøftelse af punkt 1 og 2.
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Notater til Oplæg til møde om Viborg Varme A.m.b.a.
Sted:
Tid:

Viborg Fjernvarme
tirsdag den 14. kl. 9-11

Deltagere: Kristian Brøns Nielsen formand for Viborg Fjernvarme
Morten Abildgaard, direktør i Viborg fjernvarme
Leo Lund, Ole Jespersen, Alfred Vester, Peter Schraarup og Stig Jensen
Formål: Påvirke nye vedtægter til større forbrugerindflydelse
Baggrund: Oplæg drøftet i 2 møder
1. Vedtægtsforslaget lever ikke op til konstitueringsaftalen, som tilsiger ejerskab og bestemmelsesret til forbrugerne.
(Ordfører Leo Lund)
2. Vi mener ikke, at forbrugerne skal inddeles i grupper. (ordfører Ole)
Notater til at bakke Oles indlæg op hvis behov og lejlighed Ejere og lejere har samme kvalftetskriterier nemt, billigt,
effektiv levering miljøvenlig
Billigt? Budget hovedpunkter angiver standardhus men Ikke lejlighed I Forsyningstilsynets prisoversigt august kan man
læse standardlejlighed 15 MWH i Viborg fjernvarme koster knap 5000 kr. og et standardhus godt 5000 kr. mere end det
vægtede gennemsnit. Forskel i interesse kan jeg ikke få Øje på. Hvis det fastholdes, mener jeg at VF skal dokumentere det
ved at undersøge et repræsentativt udsnit
Dokumentere boliger 7.418 ejere 200 prøve (3201-10.000) 3992 private udlejere 200 prøve, 3348 almene boligselskaber 200
prøve, 359 Viborg kommune prøve 50
-

—

—

.

I øvrigt undrer jeg mig meget over at VF Bestyrelse kun arbejder med husejer i Budget hovedpunkter således typisk
standardhus 130 m2 forbrug 18,1 MWH so m forsyningstilsynets prisstatistik også typisk Viborg hus 140 m2 forbrug 14,0
WH og typisk nybyggeri 175 m2 og 10,5 MWH lejligheden ikke nævnet heller ikke forsyningstilsynets standardlejlighed 75
m2 og forbrug 15,0 MWh
—

—

—

—

3. Vedtægterne bør forelægges til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i Viborg Fjernvarme. (Alfred
Vester)
4. Overgangsbestemmelser, herunder at de 7 forbrugerrepræsentanter skal vælges og ikke udpeges. (Ordfører Peter
og Stig) Peter ordfører om valg
Stig ordfører om baggrund for og formål med bestemmelsen i §11 “Vigtige beslutninger i bestyrelsen, herunder om
økonomiske forhold, investeringer og fremtidig varmeforsyning, kræver mindst 2/3 flertal i bestyrelsen” dvs. VF
med 85-90% af varmeaftaget og 4 bestyrelsesmedlemmer ud af 14 kan sættes helt uden for indflydelse.
—

Og hvorfor er begrænsningen ikke relateret til varmeaftaget jvf. konstitueringsaftalens udsagn om at forbrugerne
skal have afgørende indflydelse.
—

Overordnet Målfor forhandlingen organisere sammenlægningsaktiviteterne hensigtsmæssigt i praksis
Eliminere begrænsningen i Viborg Varme Amba s kompetence- lægger op til Peter og valg
—

-

Først referere til Leos tidligere pkt. i forbruger=konsument Skal vel forstås som normalt dansk Ikke Rådhusets
egen ordbog som i Orwells bog 1948 fra 1948 men normalt dansk js%j sp
-

-

Reel status og det skal blive en fordel for alle selv om vi ved, at der er sager, der skal gøres op, ad hoc eksempler
o

el-forsyningslovens bestemmelse, om at varmeforbrugerne ikke skal belastes af el-produktion
gjaldt også da Stensgaard var borgmester har så fået en ekstra mulighed for at implementere loven
som bestyrelsesmedlem
1 stemme for hver enhed sidste år generalforsamling besværede Stensgaard sig over at overholde
Boligselskabernes begrænsning —5 år gamle fortolkning skulle overholdes efter VF
bestyrelsesbeslutning citerede fint Hækkerup —jeg har et andet Per Hækkerup citat Da Krag gik
af spurgte Per om Krag ikke burde have rådført sig med mere tænksomme Stensgaard kunne
måske have behov for at rådføre sig med mere tænksomme og her kan du komme ind i billedet
Der kan være forskel i de omkostninger, der er for de enkelte distributører for at komme på ens
niveau, feks. koster Houlkærvænget måske ikke så meget som Ringparken
—

—

o

—

—

—

—

—

o

—
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Jeg er ikke i tvivl om at det bliver en fordel for alle og får vi mere godt købmandskab a la Lars
Larsen og mindre politisk manipulation a la Peter Brixtofte vil det være rigtig fint

o

—

Efter bestemmelsen fraskriver VF sin kompetence “Vigtige beslutninger i bestyrelsen, herunder om økonomiske
forhold, investeringer og fremtidig varmeforsyning, kræver mindst 2/3 flertal i bestyrelsen” dvs. 10 kan gennemføre
alt
Det kan meget få bestyrelser overleve og nok slet ikke VF, hvor bestyrelsen i 2012 kort før generalforsamlingen
overdrog bestemmelsesretten for geotermiprojektet til EVK, og blev mødt af mistillidsvotum og måtte gå, men EVK
lystigt kørte geotermien videre for 100 mill kr. I debatten udtalte Hans Erik Lund bl,a. at BSJ ville bære sin del af
ansvaret nævnede ikke Boligselskabets særaftale om det var begrænset af Varmeforsyningsloven
—

—

Stig: Hvad er formålet med overgangsbestemmelserne

—

Hvor længe forestiller du dig at VF, OF, Klostervænget, Digterparken, Ringparken, Vestervang og Houlkærvænget
drives i nuværende organisationer? I alt vel 500+1700 boliger 2200 boliger
Er sigtet at der skal være en ansvarlig organisation, hvor forbrugerne har afgørende indflydelse? Og lige
vilkår ingen særfordele
2. Er forudsætningen om demokratisk valg til stede? Ad hoc Eksempler
a. Er der gjort op med særfordele Klostervænget https://www.bsiviborg.dk/boligselskabet-sct
joergen/afdelinger/klostervaenet/klostervaenget/ 504 boliger har overflødig 901 m ledning koste
varmespild 181 MWH = 75.000 kr. om året i fig. NIRAS-rapporten i dagens priser 118.000 kr. 234
kr. pr bolig i gennemsnit om året omlægning koste 40.000 kr. iflg. NIRAS-rapporten
b. Er lejere og ejere oplyst objektivt, så valg kan finde sted på fuldt forsvarligt grundlag?
c. kan nuværende organisationer med sikkerhed køre videre og vedtægterne sikre at man hurtigst
muligt kommer til forudsætningerne for fælles demokratisk organisation,
d. hvis ikke med sikkerhed er der så brug for overgangsbestemmelser med en overordnet bestyrelse
med koordinerende ansvar der kan sikre varmeforsyningen og gennemføre projekter til billigere
fjernvarme
i. Sammensat med bred politisk deltagelse helst med repræsentanter for alle partier, med
alle parter, dvs. afdelingsbestyrelsen i Klostervænget, i Ringparken, Digterparken,
Vestervang og Houlkærvænget, Overlund Fjernvarme og Viborg Fjernvarme
ii. Kan demokratisk legitimitet sikres ved at beslutninger skal træffes ved at repræsentanter
for 90% af varmeaftaget stemmer for
iii. organisering af praktikerne, så driften af varmeforsyningen stedse sikres og projekter
gennemføres— Kraftvarmechefen som formand ,de 5 varmemestre i afdelingerne med
blokcentraler, driftsleder for Overlund fjernvarme, distributionsleder i Viborg fjernvarme
iv. Projekter til fly varmeproduktion organiseres ad hoc

1.

—

—

-

—

-

-

-

—

P6
Overgangsbestemmelser, herunder at de 7 forbrugerrepræsentanter skal vælges og ikke
udpeges.

Varmegruppen har, som Leo har fremlagt det, taget udgangspunkt i andelstanken hvor der stemmes efter
hovedet og ikke høveder.
Vi har ikke fået kendskab til VF bestyrelsens oplæg til stiftelsen af det fremtidige V.V. a.m.b.a. hvornår af
hvem og hvordan! Dette på trods af den forbrugeråbenhed som VF roser sig af i invitationen til Varmens
dag den 2. april.
Vi har fået et forslag til en “overgangsbestyrelse” der skal indtræde på et senere tidspunkt end stiftelsen.
Forslagsstillerne har gjort hele processen med samkøringen uigennemsigtig, vanskelig overskuelig og
urimelig kompliceret og delvis uforståelig.
Hvis processen ikke er rimelig forståelig for forbrugerne, men kun for få indviede, er den ikke acceptabel.
Det kan gøres enkelt og overskueligt hvis viljen er til stede.
Forslag:
Viborg Fjernvarme afholder 5ifl årlige generalforsamling som planlagt. Et punkt på generalforsamlingen er
orienteringen om stiftelsen af det fremtidige selskab a.m.b.a. omfattende normal procedure for den
lovmæssige: Formålsparagraf, stiftere, stiftelsesdag, vedtægter, revisor etc.
Dette punkt har Varmegruppen forslået henlagt til en ekstraordinær generalforsamling. Begrundelsen er, at
såfremt der kan opnås enighed om definitionen af en forbruger som: Den juridiske person eller virksomhed
der forbruger og betaler sit eget fjernvarmeforbrug vil det være muligt at give en
generalforsamlingsfulmagt til bestyrelsen i forbindelse med oprettelsen af det fremtidige A.m.b.a.
Sidste års generalforsamling varede til lidt over kl. 24 hvilket var alt for langt til at bevare koncentrationen.
Bliver stiftelsen af a.m.b.a. et punkt på den ordinære dagsorden må det påregnes at generalforsamlingen
trækker tidsmæssigt længere ud, så det berettiget kan drages tvivl om generalforsamlingens objektivitet.
Viborg fjernvarme fortsætter sin drift på vanlige vilkår indtil det tidspunkt hvor aktiver og aktiviteter er
overført til det fortsættende V.V. a.m.b.a. Derefter indkaldes til en generalforsamling i.h.t. vedtægterne
hvor foreningen Viborg Fjernvarme f.m.b.a. opløses.
Viborg Varme a.m.b.a. oprettes på den stiftende generalforsamling hvor de stemmeberettige udelukkende
udgøres af varmeforbrugere. Uanset tilknytningsforhold kan enhver lade sig opstille som kandidat til
bestyrelsen inkl. VF’s bestyrelsesmedlemmer der så i en periode siddet i 2 bestyrelser. Alle varmeaftagere
(ex. En-gros kunder) kan stemme på den stiftende generalforsamling og naturligvis på’çt hvilket som helst
P>k ,,J
bestyrelseskandidat.
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Der skelnes således ikke mellem bolig-lejere eller boligejere. Det er de bedst kvalificerede, som vil påtage
sig en bestyrelsespost, hvor formålet er at levere forbrugerne den bedste, sikreste, miljørigtige og ikke
mindst billige fjernvarme, vi håber der bliver valgt.
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Den overordnede logik er, at der vælges en blivende bestyrelse, der står til ansvar overfor
andelshaverne/forbrugerne på den årlige generalforsamling. Det vil være en fordel at Viborg Kommune
allerede i den fase indmelder et fulgyldigt bestyrelsesmedlem. VK kan så reducere med et medlem i
kontrolbestyrelsen, og på den måde opnå den ønskede paritet i forhold til indvalgte
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen undgår hermed at foretage en helt igennem udemokratisk udpegning.
Det nystiftede V.V.a.m.b.a. er operativt efter den 1. ordinære generalforsamling.
Aktiviteterne og aktiverne fra henholdsvis VF og EVKv flyttes hurtigst muligt over i det nyetablerede selskab

Hvem kan deltage i den stiftende generalforsamling?
Hvis jeg har forstået det ret, som fortalt af KBN på vort møde den 17. dec. 2019 kan Overlund Fjernvarme
med ca. 560 kontrahenter ikke tage stilling til, om de ønsker, at være en del af Viborg Varme a.m.b.a. før på
deres ordinære generalforsamling i okt. GF kan i henhold til deres vedtægter § 6.14 afholde en ekstra
ordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen Ønsker det. Det gør de åbenbart ikke. GF har forlangt at
have en bestyrelsespost i overgangsbestyrelsen. Da der ikke bliver tale om en overgangsbestyrelse, kan GF
tilbydes en observationspost uden stemmeret i den blivende V.V. bestyrelse frem til førstkommende
ordinære generalforsamling. Efter udløbet af denne periode vil GF aftagere ingen særstilling have. Såfremt
OF vælger fortsat at være indirekte varmeaftager er W forpligtiget til at levere varme til OF i henhold til
konstitueringsaftalen. Der skal i den forbindelse udarbejdes en pris baseret på en kalkulation der tydeligt
viser at VV kun kan indregne de til leverancen hørende omk. Med andre ord må W ikke oppebære en
fortjeneste på at forsyne GF med fjernvarmevand. Det virker helt forkert at have et bestyrelsesmedlem der
kan og vil øve indflydelse på et selskab, som han først efterfølgende vil beslutte om han vil anbefale sin
øvrige bestyrelse og anpartshavere at tilslutte sig. MAN KAN IKKE BÅDE BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN I
Det vil være en overkommelig at nedfælde prisberegningen i et regneark!
Vælger Boligforeningerne at bevare deres blokcentraler i eget regi vil naturligvis være omfattet af samme
regler som Overlund fjernvarme. Ønsker boligforeningerne at nedlægge blokcentralerne subsidiært at V.V
a.m.b.a overtage disse er der tale om direkte kunde og så har disse varmeaftagere naturlig samme
rettigheder som andre varmeaftagere da de får varmen leveret fra V.V.
Fordelen ved dette forslag er: Varmeaftagerne får et klart og entydigt overblik på W’s organisatoriske
bestyrelse.
Da der i dette forslag ikke er tale om at fraktionsopdele bestyrelsen er antallet af bestyrelsesmedlemmer
ikke afgørende. 7/8 medlemmer vil sikkert være det mest operative. Det vigtigste er, at de nødvendige
faglige discipliner er dækket ind i bestyrelsessammensætningen.
Vi har med forsæt ikke udarbejdet et sæt alternative vedtægter, men kan oplyse om at de foreligger i
skitseform som en del af det forarbejde varmegruppen har arbejdet med.
Varmegruppen har påpeget mindre rettelser, tilføjelser, henstillinger samt forslag til det vedtægtsforslag
som vi fik udleveret, men har valgt ikke at adressere disse, for at koncentrere os om det væsentligste.

Et forbrugerstyret andelsselskab hvor alle har lige adkomst til at opstille til en bestyrelsespost og
lige adgang til at stemme. Nøjagtig som konstitueringserklæringen tilsiger.
Hermed slutter jeg mit indlæg.
Peter Schaarup

