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Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede som formand
Morten Christiansen som næstformand, Benny Sindt som kasserer, Niels Erik Adelsbøll som sekretær
samt Tage Schmidt, Jens Hagelskær og Per Horsted som menig bestyrelsesmedlemmer. Der er den
samme sammensætning i Energiselskab Filskov A/S
I regnskabsåret 2011/12 som er det 20 i selskabets historie blev det samlede opgjorte resultat efter
varmeforsyningslovens regler for de to selskaber tilsammen – 1.495.953 kr.. For AMBA -874.042 før
over/underdækning. Hertil tillægges budgetteret overdækning fra tidligere år på 958.306 kr., hvorefter
der overføres 84.264 kr. til næste års over/underdækning. For A/S -621.911 kr. før
over/underdækning. Hertil tillægges overdækning fra tidligere år på kr. 595.519 kr., hvorefter der
overføres -26.393 kr. til næste års over/underdækning. Det er regnskabet ifølge varmeforsyningsloven
der danner grundlag for fastsættelse af varmeprisen.
Det samlede resultat før over/underdækning er kr. 308.000 bedre end ventet (eller budgetteret), dette
beløb er også medregnet i saldoen for over/underdækning.
Vi har alle kunnet mærke at sidste vinter var mildere som de 2 foregående år. Det kan også ses på
regnskabstallene for salg af varme til forbrugerne som er ca.7% lavere i år. For indeværende
regnskabs år er der lagt budget med samme varmesalg som i 11/12 altså en mild vinter. Gasmotoren
har været meget stabil i årets løb, der har kun været en enkelt stop på en 5 dages længde på grund af
en turbo defekt.
Prisen for det solgte el i regnskabsåret var 0,79 kr. pr. Kwh, det er den pris som efter det nye
energiforlig stiger til 1,15 kr. pr. kWh. Der skal dog nævnes at i samme energiforlig blev Nox afgiften
kraftig hævet, hvilket betyder en udhuling af den højere el pris med en 1/3 del.
I forbindelse med års afslutningen er bestyrelsen blevet bekendt med at AMBA`t er skattepligtig. Det
betyder at der ikke er nogen menig i at have 2 selskaber længere, der vil hurtigst mulig blive
undersøgt om Energiselskab Filskov A/S kan nedlægges, da det udelukket var et skat taktisk årsag, at
der blev lavet som et datterselskab tidligere Det er kun en ekstra udgift til regnskabsføring, altså ingen
funktion længere.
Bemandingen på værket blev i årets løb udvidet med 1 fuldtidsstilling. Peder Eriksen begyndte 1 Dec.
som smed og Niel Winther begyndte 1 Feb. som ny driftsleder. Formålet med en ansættelse af en 3
heltids medarbejder er at der skal købes færre reparation udgifter ydelse ude i byen, og dermed spare
dyrere vedligeholdelses kroner for værket, samt at have en ekstra chauffør som kan træde ind som
afløser, og at kunne fordele vagtordningen på flere personer. Vagt fordelingen er i øjeblikket Niels hver
2 uge og Johnny og Peder hver 4 uge.
Til jobbet som ny driftsleder var der mere end 30 ansøger. Valget faldt på Niels på grund af hans
kvalifikationer og hans personellige egenskaber. Niels er godt i gang med de påkrævede kursur som
kræves for at passe et varmeværk . Det er bestyrelsens opfattelse at vi i Neils fået en driftsleder som
kan lede varmeværket i mange år.
Hans Henrik Hansen er fortsat tilknyttet bestyrelsen som rådgiver. Det er bestyrelsens opfattelse at
den konsulent udgift er givet godt ud til de opgaver der har været vigtig at få taget en rigtig beslutning
i.
Der er i regnskabs året afmeldt 1 ejendom/forbruger som er afmeldt på grund af nedrivning, der er
efterfølgende tilmeldt en ny forbruger så der er status Que på forbruger antal.
Varmeprisen for året 12/13 er hævet med inflation index 2% svarende til 20 kr./MWh. Vi er i
bestyrelsen meget usikre på hvornår den højere el afregnings pris bliver udbetalt, derfor var det et
enig bestyrelses beslutning, at fastsætte næste års pris sådan.
Jeg vil nævne at det nu er 1 år siden at det nye cover blev taget i brug, det kan tydelig ses at der er
blevet mere gas ud af produktionen siden, bedst kan det måles på flisfyret, den kører langt mindre,
flisfyret driftstid er faldet fra ca. 2900 timer i 10/11 til 2100 timer i 11/12.svarende til 1/3 mindre eller
svarende til ca.150.000 kr. mindre flis indkøb, og der er vel og mærke ikke fordi der er kørt mere
biomasse igennem anlægget.
Efter et langt tilløb er der nu gang i fremtidssikring af værket, pt. har vi en tilkendegivelse fra
kommunen om kommunegaranti til lån, vi har godt gang i forskellige påkrævede ansøgninger så som
ny lokalplan for området en ny miljø plan m.m. Der er ligeledes blevet indsendt ansøgning om projekt
tilskud jævnføre Miljøloven 2020 til udvidelsen.
Efter planen bliver byggeridet sat i gang til foråret 2013 med afslutning inden fyrings sæson 13/14
begyndelse. Planlægningen af udvidelsen sker i et tæt samarbejde med ingeniør firmaet Niras.
I det afsluttet år er der brugt mange kræfter på udbygningen, det har været et resurser krævende
arbejde for driftslederen og bestyrelsen med nogle flere bestyrelsesmøder end normalt. Det er en stor





udfordring at starte en projekt af den art , men det er min personlig mening at det kunne været gået
langt mere gnidningsfrit hvis Billund Kommunes ( forvaltning ) ville have være mere sammenarbejdes
villig. Deres modarbejde har betydet
at vi har måttet trække på vores lokale Byrådsmedlem for at kunne komme igennem de forskellige
udvalg med de påkrævende ansøgninger. Men det er vi jo vant til i Filskov, der er udfordringer i at bo i
mindre by i Billund Kommune når det gælder en godkendelse hvor kommunen skal sige ja inden der
kan arbejdes videre. Der er helt andre betingelser vi hører for bioselskaber andre steder i Danmark når
der skal udvides.
I forbindelsen med sagen vedr. den tidligere driftsleder er bestyrelsen blevet kritiseret for at selskabet
ikke har en Forretningsorden. Den er der derfor blevet udarbejdet og vil fra dags dato ligge i selskabet.
Forretningsorden skal bruges som et slags håndbog til driftslederen og bestyrelse så ingen er i tvivl om
hvad der er selskabets line i en givende sag.
Inden jeg giver ordet til selskabets advokat Johnny Norup, vil jeg gerne takke de nuværende ansatte
for et vel udført arbejde i årets løb.
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