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Til bestyrelsen for Viborg Fjernvarme
DO til generalforsamlingen i Viborg Fjernvarme: Forslag til at a jourføre Viborg fjernvarmes vedtægter
1. Viborg Fjernvarme moderniserer vedtægterne med
a. i formålet at tilføje producere varme
b. i §§ 6 og 7 tildele forbrugerne stemmeretten
2. Viborg Fjernvarme overtager de naturgasfyrede kedler til den nedskrevne værdi – Hamlen sammen med
Overlund fjernvarme og samarbejder med Overlund Fjernvarme om driften

Baggrund for forslagene
Mange dygtige og kompetente beslutningstagere har arbejdet længe med at reorganisere fjernvarmeforsyningen i
Viborg, Byrådet har i konstitueringen forholdt sig til udfordringerne og der er kommet et udemokratisk og
bureaukratisk forslag med at nedlægge Viborg Fjernvarme og oprette et nyt selskab, der også skal kunne producere
el.
Først for nylig er medlemmerne inddraget bestyrelsernes i overvejelser og der mangler oplysninger om økonomi og
miljø herunder klimahensyn.

Bestyrelsen bør bl.a. oplyse, hvad denne reorganisering fordelt på de 5 partnere kan beregnes til at koste.

Men hvorfor afvikle Viborg fjernvarme?
Viborg Fjernvarme distribuerer 85-90% af fjernvarmen i Viborg inkl. til godt halvdelen af boligselskabernes
lejligheder; tiden er løbet fra naturgasfyret samproduktion af el og varme – mindre belastende teknologi med
vedvarende energikilder er tilgængelig og skal bygges hurtigst muligt; her vil driftsforhold få meget stor betydning
på dimensionering og udformning af anlæggene og derfor SKAL samme organisation producere og distribuere
varmen.
I mellemtiden kan varmen produceres simpelt på eksisterende naturgasfyrede kedler.
Den del af virksomheden kan Viborg Fjernvarme vel overtage efter gældende regler dvs. de pågældende
medarbejderne er sikret arbejde.
Det kan derfor være enklere og langt billigere at udvikle Viborg Fjernvarme demokratisk efter konstitueringsaftalen.
Og til varmeproducent, lige som de øvrige fjernvarmeværker i Kommunen. I øvrigt er det værd at bemærke, at de
blok-forsynede mindretals fordele nu i mere end 25 år er betalt af de øvrige fjernvarmeforbrugere, hvortil kommer
unødvendigt varmetab herunder ”koster” Klostervængets 529 boliger fællesskabet et tab svarende til 10
parcelhuses varmeforbrug hvert år.
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Byrådet må vel så forventes efterfølgende at godkende;
1. at Viborg Fjernvarme moderniserer vedtægterne med
a. i formålet at tilføje producere varme
b. i §§ 6 og 7 tildele forbrugerne stemmeretten,
2. at Viborg Fjernvarme overtager de naturgasfyrede kedler til den nedskrevne værdi – Hamlen sammen med
Overlund fjernvarme og samarbejder med Overlund Fjernvarme om driften
når Viborg Fjernvarme vedstår at forsyne den halvdel af boligerne, som boligselskabernes blokcentraler nu forsyner
efter den fremlagte plan (ca. 2250)

Med venlig hilsen

Stig Jensen, Kildebakken 47, 8800 Viborg

Forslag til vedtægtsændringer, som jeg gerne vil samarbejde med Bestyrelsen om
I 2.1 tilføjes producere og så der kommer til at stå

2.1 Foreningens hovedformål er at producere og distribuere varme i Viborg Kommune.
Selskabets løbende indtægter og et eventuelt provenu ved opløsning kan kun anvendes
til kollektive termiske forsyningsformål i Viborg Fjernvarmes forsyningsområde.

6.5 Ændres til

Forbrugeren har stemmeretten; forbrugeren er her den, der både bruger og betaler for
varmen.
På generalforsamlingen har en forbruger omfattet af § 3.1 litra 1-3 én stemme for hver
tilsluttet bolig særskilt eller for hver matrikuleret ejendom med et fjernvarmeopvarmet
areal på indtil 1.500 m2. For hver yderligere påbegyndt 1.500 m2 areal, har forbrugeren
yderligere én stemme.
Arealet opgøres i overensstemmelse med ejendommens oplysninger i BBR-registret.
Forbrugere omfattet af § 3.1 litra 4 har én stemme for hver lejlighed.

Ingen forbruger kan dog afgive mere end 10 stemmer i alt, uanset om pågældende er
berettiget til et højere antal stemmer i medfør af foranstående bestemmelser.

§7 7.1 -7-5 ændres til
§7 Bestyrelse

Viborg Fjernvarmes bestyrelse består af 7 medlemmer valgt for 2 år blandt
stemmeberettigede forbrugere; genvalg er muligt 2 gange.
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Herudover kan byrådet indsætte et medlem bestyrelsen.
På generalforsamlingen vælges et antal suppleanter for 1 år, der indtræder for resten af
valgperioden i tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald.
Skulle det trods åbenlys fælles interesse i billig, miljø- og klimavenlig varme vise sig nødvendigt at sikre de enkelte
brugergrupper repræsentation i bestyrelsen, kan dette indarbejdes på grundlag af varmeaftaget; det bliver vel så
med 4 medlemmer til ejerne og 3 til lejerne
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