Beretning for regnskabsåret 01.06-31.12 2018
Mange vil måske kunne huske, at det kun er godt et halvt år siden vi sidst var samlet til
generalforsamling i Stege Fjernvarme Amba, men det skyldes en Folketingsbeslutning om at alle
forsyningsselskabers regnskabsår fremover skal følge kalenderåret og det var netop derfor vi sidste
år var igennem hele to generalforsamlinger – en ordinær i september og en ekstraordinær i oktober.
Her fik vi udover at få de regnskabsmæssige ændringer på plads også revideret vore samlede
vedtægter og som en konsekvens af de mange ændringer følger her en lidt atypisk beretning, idet
den kun omfatter et halvt regnskabsår.
Ordet ændringer må nærmest siges at være et nøgleord for årets beretning, idet så godt som alle
forsyningspolitiske spørgsmål har været til debat og det har nærmest været nødvendigt for os alle –
ansatte som bestyrelse – at holde tungen lige i munden for at følge med i udfaldet af den nye,
energipolitiske aftale. Som formand for Stege Fjernvarme Amba har jeg i sommers for første gang
deltaget i PULS (politik, udvikling, læring og samarbejde) på Dansk Fjernvarme i Kolding og i

november havde vores lokale ERFA-gruppe for Lolland-Falster og Møn møde med Dansk
Fjernvarmes nye formand, Jesper Frost Rasmussen – her var vi sammen med vores daglige leder
fire fra bestyrelsen der deltog. Efter persondataforordning og omlægning af regnskabsår snakker vi
nu ny kontoplan, polkakatalog, skattepligt, benchmarking, forblivelses- og tilslutningspligt og midt
i al dette skal vi som bestyrelse søge at navigere.
Udskiftning af halmkedel
Det har vi forsøgt på så godt det har været muligt. Vi har afholdt to bestyrelsesmøder i perioden fra
generalforsamlingen i september og frem til 31.12 og som jeg kunne meddele på senest afholdte
generalforsamling, besluttede vi allerede dengang at vi hverken ville påbegynde ledningsrenovering
eller udskiftning af den ældste halmkedel. Udskiftning af halmkedel har vi dog brugt en del tid på at
diskutere og meget tyder på, at det bliver knap så dyrt som først antaget, idet vi ikke længere taler
om 30 mio. kroner, men snarere flere millioner billigere.
Apropos ledningsrenovering har vi som tidligere nævnt fået thermofotograferet alle ledninger og
selvom mange af dem er relativ gamle, har vi endnu ikke konstateret alvorlige problemfelter. Vi har
et godt arbejdsredskab i kraft af et samlet overblik over ledningernes alder og stand og der er ingen
tvivl om, at vi inden for få år bliver nødt til at tage fat på en etapevis udskiftning af ledninger
begyndende med forsyningslinjen ved Gammel Havevej.
Bestyrelsesarbejdet
Dansk Fjernvarme har udarbejdet et såkaldt ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, noget som vi
også fortsat diskuterer i vores bestyrelse – vi kigger på kønskvotering, kompetencer og alder og er
til fulde klar over vigtigheden af at have et generationsskifte på plads. Personligt synes jeg dog man
skal passe på med at ”aldersdiskriminere” og i stedet se på bestyrelsens effektivitet og samarbejde
og her synes jeg vi er godt med. Vi har efter min opfattelse nogle effektive møder holdt i en god
tone og vi får stort set truffet alle beslutninger i enighed. Vi har i året løb revideret vores
bestyrelseshonorarer, vi har talt sociale arrangementer for ansatte og bestyrelse og vi har vedtaget et
revideret gaveregulativ. Apropos bestyrelseshonorar er der på Viborgegnen etableret en forening,
som har lagt sag an mod det lokale forsyningsselskab fordi det ikke har forelagt forslag til
bestyrelsens honorering for generalforsamlingen og efter sigende har denne forening planer om at
anlægge sager mod alle andre lignende selskaber, så vi venter i spænding, idet det i hele Stege
Fjernvarmes mere end 50-årige lange historie altid har været sådan, at det er bestyrelsen der har
fastsat bestyrelsens honorar, hvilket man har kunnet aflæse i regnskabet.
Da tilslutningspligten for nyopførte ejendomme ophører pr. 1. januar 2019 har bestyrelsen vedtaget
en såkaldt markedsføringsstrategi og i den forbindelse fået udarbejdet et nyt logo, som gerne skulle
signalere grøn energi, bæredygtighed og varme. Om kort tid vil man kunne se vort nye logo på den
store akkumuleringstank ud mod Ulvshalevej ligesom vort logo nu også ses i annoncer og på vort
brevpapir. Vi har lavet en annoncekampagne for billig nytilslutning hele år 2019 og med Vorbos
(det lokale boligselskabs) nye målerordning nærmer vi os så langsomt de 1300 forbrugere.

Ansættelse af ny driftsleder
Selvom denne beretning kun omfatter perioden 01.06-31.13 2018 vil jeg ikke undlade at oplyse
forsamlingen om at Bjarne Houmann, vores daglige leder i snart fem år, har ønsket at gå på efterløn
i slutningen af 2019. Vi har derfor nu opslået en stilling som driftsleder til besættelse pr. 1. juli
2019. Det er meningen at Bjarne, som oprindelig blev ansat som varmeassistent i 1987, skal virke
som mentor for den nyansatte driftsleder i nogle måneder, således at vores nye driftsleder kan få
nogle rimelige vilkår at starte op på og da vi er i en periode med indkøb af ny kedel, har vi syntes at
dette måtte være den bedste måde at gøre det på.
Solfangeranlægget på Kobbelvej
Solfangeranlægget har fungeret i tre år og med dette års mange soltimer fik det vist hvad det dur til.
Vi fik sat rekord med hensyn til MWh og det skal blive spændende at se, om en sådan sommer er
kommet for at blive eller om vi vender tilbage til mere ”almindelige” somre. Via hjemmesiden
www.solvarmedata.dk kan man aflæse den daglige produktion og således sammenligne med andre
solfangeranlæg.
Vort solfangeranlæg er fuldt indhegnet og forsynet med et bredt plantebælte, men alligevel er det
lykkedes for nogle rådyr at trænge ind, så det bliver nu nødvendigt at investere i nogle højere låger
ved indkørslen til anlægget og ud mod skoven.
Hjemmesiden
Stege Fjernvarme Amba fik i årets løb ny hjemmeside www.stegefjernvarme.dk , hvor der findes en
masse oplysninger. Man finder ”fjernvarmeskolen” for skoleelever, den såkaldte ”e-forsyning”,
hvor man på nettet kan finde sit budget og årsregnskab ligesom man kan følge sit forbrug ved at
taste aflæsninger fra sin måler ind og man kan melde flytning. Man skal blot finde sit brugernavn og
brugernummer fra den seneste opgørelse fra Stege Fjernvarme – numrene findes i toppen af den
udsendte opgørelse. Apropos opgørelser skal det siges, at regnskabsomlægningen med deraf nye
terminer for indbetaling af varme medførte langt færre henvendelser end forventet, men en
tilbagebetaling til forbrugerne på næsten 3 mio. kr. var måske en medvirkende årsag til at
omlægningen forløb næsten gnidningsløst.
Med disse ord vil jeg slutte min beretning og samtidig benytte lejligheden til at takke vore ansatte,
bestyrelse og alle samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne år. Det kommende år vil
utvivlsomt blive lige så spændende som de foregående år, men det er min klare overbevisning, at
Stege Fjernvarme Amba står godt rustet til at tage de nye udfordringer op.
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