
Generalforsamling Nr Nebel Fjernvarme 

Torsdag d. 17. marts 2022 

1. Valg af dirigent: Jesper Wulff bliver valgt. Han starter med at erklære 

generalforsamlingen for rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning: Formand Peder Berg byder velkommen. Det er 

jo ikke længe siden vi sidst var til GF da sidste år blev udsat pga 

coronaen. Den daglige drift har også været præget af coronaen. Vores 

motorer har kørt stabilt i 2021. Der er lige foretaget 10000 timers 

service på vores nyeste motor. I 2021 er der ansat 2 nye medarbejdere 

på værket. Velkommen til Mads Jensen og Arne Fonnesbæk. Som 

nævnt ved sidste GF er det i bestyrelsen ikke besluttet endnu om der 

skal fejres noget i forbindelse med værkets 25 jubilæum. Der er i 2021 

foretaget enkelte justeringer og små reparationer på ledningsnettet. 

Der er frakoblet 2 huse i forbindelse med at Fakta har opkøbt dem for 

at fjerne dem så de kunne udvide. Der er kommet 1 nye forbruger på 

nettet på Vadgårdsvej. Der er i 2021 solgt 14300 MWH el, dette er en 

tilbagegang på ca 1100 MWH. Der er solgt 13103 MWH varme, dette er 

lavere end tidligere. Tilbagegangen tilskrives at Blåbjerg Biogas (BB) har 

valgt at bryde kontrakten for aftagelse af procesvarme. Der er 

spørgsmål til hvordan vi prøver at få en afklaring med BB og det oplyses 

at vi har kontakt til BB. Der er kommet 65 tilkendegivelser på evt at ville 

skifte til fjernvarme fra borgere i Lunde. Derudover er skole og 

plejehjem med på listen også. Der er spørgsmål om hvor stort et beløb 

det koster at få Lunde koblet på. Det ved vi ikke helt mere, da det er 1 

år siden der blev indhentet priser, og pga den nuværende situation i 

verden er der helt sikkert sket prisstigninger. Men vi vil arbejde videre 

med projektet mod Lunde by I 2022 er prisen for et standard hus på 

130 m2 sænket fra 12942,00 kr til 11763,00 kr pr år. Vi ved allerede nu 

at vi vil komme ud af 2022 med et underskud, men dele af dette 

underskud forventes dækket ind af kompensationen fra BB. Til slut vil 

formanden gerne sige tak til personalet for deres indsats i hverdagen. 

Derudover vil han også gerne takke bestyrelsen for samarbejdet i det 

forgangne år. 



3. Revideret årsrapport: Morten (revisor) fremlægger årsrapporten. Der 

tjent mere på produktionen af el selvom der er solgt mindre varme til 

byen. Ingen spørgsmål til det aflagte regnskab. Regnskabet godkendt. 

4. Budget: Morten gennemgår budgettet.  

5. Fremlæggelse af investeringsplan: Der er kun henlagt til investeringer af 

ledningsnettet i Bredgade.  

6. Forslag fra bestyrelsen: Nej 

7. Indkomne forslag: Nej 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jens Kristian Olesen og Jesper 

Wulff. Jesper Wulff genopstiller. Jens Kristian Olesen genopstiller ikke. 

Jesper Henneberg Kristensen vælges som nyt medlem til bestyrelsen og 

Jesper Wulff genvælges. 

9. Valg af suppleanter: Sonny Larsen og Lars Anker Pedersen. 

10. Valg af revisor: genvalg til Partner Revision 

11. Eventuelt: Ingen. Formanden takker for et fint fremmøde og god ro og 

orden. 

Der var mødt 15 personer op i alt. 

Referent: John Hansen. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 

Formand: Peder Berg, næstformand: Karl Andersen, sekretær: John Hansen, 

bestyrelsesmedlemmer: Jesper Wulff og Jesper Henneberg Kristensen 

 


