HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Referat fra

GENERALFORSAMLINGEN
den 02. juli 2020 kl. 19.00
i Dalmosehallen

Dagsorden:
Punkt 1.

Valg af dirigent.
Bestyrelsesformand Ole Worm bød velkommen til fremmødte.
På vegne af Bestyrelsen foreslog formanden Marlene Hannibal som dirigent. Marlene
Hannibal blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt
med lovligt varsel via annonceopslag i lokalavisen Sjællandske, via e-mail til de
forbrugere vi har e-mail på, lagt op på Facebook, samt på Hashøj
Kraftvarmeforsynings hjemmeside. Marlene oplyste at generalforsamlingen afholdes i
april efter vedtægterne, men dette har ikke været muligt i år grundet Corona.
Mødeindkaldelsen blev godkendt.

Punkt 2.

Beretning om det forløbne år.
Bestyrelsesformand Ole Worm fremlagde årets beretning, beretningen vedlægges
referatet som bilag A. Formandens beretning blev taget til efterretning.
Efter formandens beretning var der spørgsmål fra Generalforsamlingen:
Der bliver spurgt til hvordan værket har sikret sig korrekt godkendelse af byggeri, når
det fremgår af vedtægterne, at beslutning om en væsentlig omlægning af aktiviteter og
økonomi, som det nye anlæg indebærer, udelukkende kan træffes på en
generalforsamling. Ole siger at bygningen af det nye værk var oppe på beretningen fra
formanden på generalforsamlingen sidste år. Og at beretningen blev godkendt.
Ydermere har der været et informationsmøde i januar. Der var planlagt en ekstra
ordinærgeneralforsamling, hvor det eneste punkt var bygning af det nye værk. Men
grundet Corona, måtte vi desværre aflyse. Vi tog derfor kontakt til Dansk Fjernvarmes
jurist, om hvordan vi kunne gribe sagen an, og fik en tilbagemelding om, at ved at
afholde en afstemning, så ville dette være lige så korrekt som afholdelse af en
ekstraordinær generalforsamling. Vi leverede derfor informationsbrev om bygning af
det nye værk, samt afholdelse af en afstemning til alle vores forbrugeres postkasser.
Afstemningen fandt sted og godkendelsen af bygning af et nyt værk blev sikret.
En forbruger ville gerne have uddybet, om vi får tilskud til at lave el på biogas. Ole
svarer at det gør vi, men at vi har mistet 4 millioner i grundbeløb. Vi får fortsat tilskud
på kr.938,- /MWH, svarende til 0,94 øre / Kwh.
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En forbruger ville høre om vi fortsat får biogassen billigere når behovet er mindre,
som vi gjorde førhen. Ole svare at dette gør, vi ikke mere. Det var en aftale, vi ikke har
kunne få genforhandlet med Hashøj Biogas.
En forbruger oplyste at ved informationsmødet, blev der fremlagt 3 forskellige
eksempler. Forbrugeren kan ikke forstå hvorfor prisen ikke bliver sat ned, når vi får et
tilskud på 930-940 kr. Ole svarer at tilskuddet ikke har kunne dække udgifterne.
En forbruger er bekymret for det nye byggeri, der koster ca. 35 millioner. For anlægget
skal vedligeholdes og ligeledes skal alle rørene i jorden. Forbrugeren er bekymret for at
disse udgifter bliver pålagt forbrugerne i fremtiden.
Der bliver fremsat en påstand om at elpriserne generelt er steget hen over de sidste år.
Bent svarer at priserne for salg af el er gode lige nu. Men generelt er elprisen faldet
blandt andet grundet de store havmølleparker, så prisen for salg af el vil kun stige, når
vinden har lagt sig. Bent mener derved ikke at elpriserne generelt er steget.
En forbruger ville høre om kvalitet fra Hashøj Biogas var tilfredsstillende. Bent
svarede at Metan indholdet er i orden og at Svovl indholdet generelt er i orden. Begge
dele er dog til tider lige på grænsen.
Der blev spurgt ind til varmeprisen for næste år. Bent forklarer at der er lavet
beregning på bedste produktionsform af både Dansk Fjernvarme Projektselskab, og
Plan energi. De er begge kommet frem til samme produktionspris. Dertil lægger vi
vores faste omkostning, og derved kommer vi frem til kr.0,68,-/KWh. Det står vi
stadig ved, dog kan vi ikke være helt sikre da der kan ske ændringer i de anvendte tal.
Indtil videre ser det dog ud til at de afvigelser der er lige nu, er til den lavere side.
En forbruger vil høre om det er Slagelsekommune der har besluttet, at der skal være
forblivelsespligt. Ole svarer at det er Slagelsekommune der bestemmer, om der skal
være forblivelsespligt.
En forbruger er ked af, at der er nogle der ikke er omfattet forblivelsepligten.
Beretning taget til efterretning.
Dirigent takker på vegne af Generalforsamlingen for en god beretning.
Punkt 3.

Godkendelse af det reviderede regnskab (Årsrapporten) for 2019.
Revisor Stefan Andersen fra PricewaterhouseCoopers (PwC) gennemgik og fremlagde
regnskabet. Selskabet er sundt og har ingen revisionsbemærkninger.
Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.
Det godkendte regnskab ligger tilgængeligt på vores hjemmeside www.hashoej-kv.dk
En forbruger undrede sig over hvorfor beholdningen på ca. 4,5 millioner, ikke kan
fordeles ud til forbrugerne. Bent fortæller at der for nogle år tilbage, blev vedtaget at
hensætte penge til vedligeholdelse af motorer. Og at pengene er låst til dette. De blev
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imidlertid konverteret til nyt byggeri, da der skulle bygges nyt værk, og ikke længere
køres med motorer.
En forbruger mener, at når vi regnskabsmæssigt nærmest er i nul, og det er meget dyrt
at bygge nyt, og giver forbrugerne en stor gæld, som vi skal til at afdrage på, ville det
være mere fornuftigt, hvis Hashøj KV lukkede, og at alle hver især købte fx en
varmepumpe.
En forbruger er forundret over, at når tallene ser fine ud i 2019, hvorfor der så ikke er
nogle penge nu. Bent forklarer at det især skyldes den store stigning i prisen på biogas.
Der bliver stillet spørgsmål omkring flis. Det er dyrt i indkøb da vi er et lille værk og
der kommer afgift på påstås det.. Bent forklarer at der er mulighed for indkøb
sammen med SK-forsyning eller Fuglebjerg, hvis vi ønsker det. Samtidig kan han
meddele at der ifølge hans oplysninger ikke kommer afgift på.
Dirigenten spørger om det fremlagte regnskab giver et retmæssigt overblik og om
regnskabet kan godkendes.
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4.

Fremlæggelse af budget for 2020, priser for varmeåret 2019 og år 2020.
Driftsleder Bent Poulsen oplyser at vi får 13 millioner i varmesalg, 4 mill mere end
sidste år, på grund af prisforhøjelse. El-salg falder med 7 mill. på grund af mindre
modtaget biogas. Vedlægges som bilag B.
Der bliver fremsat forslag om at der til næste år, vises resultatet fra året før, så der er
tal man kan sammenligne.
En forbruger spørger indtil om vi ikke kan få leveret mere biogas. Bent forklarer at der
er lavet en leveringsaftale, hvor der står hvad der skal leveres de enkelte måneder. Det
vil sige mest om vinteren og mindst om sommeren. Dog må det konstateres at i de
kolde måneder fik vi mindre end månedsleveringen, og her i juni får vi mere. Der
bliver leveret næsten ens i alle månederne.
Forbruger kan ikke forstå, om det er os der ikke vil have mere biogas, eller om det er
biogassen der ikke vil levere. Bent svarer at det kræver en god elpris, for at det kan
hænge sammen når varmen blæses af, og derved ingen indtægt på varme delen.
Prisliste for 2020: Bent siger at den ligner den fra sidste år, på nær den forhøjede pris
pr kWh.

Punkt 5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Henning Larsen, Thomas Nordskov og Carsten Sørensen.
Alle modtager genvalg.
Henning Larsen, Thomas Nordskov og Carsten Sørensen blev genvalgt.
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Punkt 6.

Valg af indtil 2 suppleanter.
Maciej Pacholczyk modtager genvalg som anden suppleant. Maciej Pacholczyk blev
genvalgt, men som anden suppleant.
Endnu en suppleant vælges.
Carl Erik Petersen, Rosenvænget 1, meldte sig som kandidat. Carl Erik Petersen blev
valgt som første suppleant.

Punkt 7.

Valg af revisor.
Bestyrelsen anbefaler PricewaterhouseCoopers (PwC) som revisor.
Revisor PwC blev genvalgt.

Punkt 8.

Indkomne forslag.
Ingen.

Punkt 9.

Eventuelt.
Dirigenten oplyser til orientering, at der ikke kan besluttes noget under dette punkt.
En forbruger oplyser, at der i Nyhedsbrev 1, 2020 bliver oplyst at forskellen på
anvendelse af biogas og naturgas og piller er næsten lig nul. Forbrugerne ønsker at få
oplyst om der menes teknologisk eller økonomisk? Der er teknologisk ikke nogen
forskel oplyser Ole.
En forbruger spurgte til forblivelsespligten, der måske bliver ophævet i 2024, dette er
en kæmpe økonomisk risiko, når der bliver bygget et nyt værk. Forblivelsespligten
bliver genforhandlet igen i 2021. Dette er en kommunal beslutning, men Hashøj KV
bliver nok adspurgt igen. Der er 401 forbrugere med forblivelsespligt., og ikke som en
forbruger hævdede kun 286.
Ole siger at hvis vi ikke bygger, vil alternativet blive høje priser helt frem til 2024. Ole
opfordrer derfor alle forbrugere til at stå sammen, for at holde prisen så meget nede
som muligt, og garanterer at vi alle arbejder hårdt for at få prisen ned.
En forbruger oplyser at der i København bliver bygget et stort brintanlæg, hvilket
forbrugeren er overbevist om medfører store prisstigninger på el i fremtiden.
En forbruger mener at vi modsiger os selv. Vi ønskede forblivelsespligten ophævet,
men vil ikke godkende, at der er en enkelt forbruger, der bliver fritaget. Svaret er at
hvis, vi fritager en enkelt forbruger, kan der være mange forbrugere der kommer
efterfølgende. Og igen så er det en politisk beslutning, der gør, at der er
forblivelsespligt.
Forbruger siger at beslutningen om nyt anlæg er taget, så nu må forblivelsespligten
stadig være der, og vi må stå sammen, for en lysere fremtid.
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En forbruger savner priseksempel med individuel varme, og synes det er beklageligt, at
Hashøj KV ikke har undersøgt alle muligheder for forbrugerne.
Hashøj KV har fået godkendt byggeprojektet af Slagelse kommune.
Dirigenten takker Generalforsamlingen for god ro og orden. Til slut takker Ole Worm
dirigenten, og oplyser at Hashøj KV og bestyrelsen er kede af den situation vi alle står
i.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 21:40.
Referent:
Dirigent:

Sanne Ellgaard Jakobsen
Marlene Hannibal
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