Formandens beretning ved ordinær generalforsamling i Filskov Energiselskab
d. 30/9 -2013 på Filskov kro

•

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,
Mads Østergaard og Per Horsted som menig bestyrelsesmedlemmer. Det var
den samme sammensætning i Energiselskab Filskov A/S

•

I regnskabsåret 2012/13 som er det 21 i selskabets historie blev det samlede
opgjorte resultat efter varmeforsyningslovens regler for de to selskaber
tilsammen – 295.968 kr.. For AMBA -410.937 før over/underdækning. Hertil
tillægges budgetteret overdækning fra tidligere år på 216.000 kr., hvorefter der
overføres – 194.937 kr. til næste års over/underdækning. For A/S + 114.969 kr.
før over/underdækning. Her fratrækkes underdækning fra tidligere år på kr.
-22.000 kr. Det er regnskabet ifølge varmeforsyningsloven der danner grundlag
for fastsættelse af varmeprisen hos forbrugerne. Det samlede resultat før
over/underdækning er ca 100.000 Kr. dårligere end ventet (eller budgetteret).
Det skal ses i sammen hæng med at det blev besluttet at sløjfe 10 rates betaling
.Der vil i de kommende år kunne forekomme justeringer i varmeprisen hen
over året. Der skal gå nogen tid til før Niels får en stabil produktion efter
udvidelsen, og derfor er vi nød til at foretage nogle forsigtige bugetter i de
kommende år.

•

Vi har alle kunnet mærke at sidste vinter var koldere end sidste år, det kan ses
på graddage som er ca. 20% højre som normal år. Det kan også ses på
regnskabstallene for salg af varme til forbrugerne i år. For indeværende
regnskabs år er der lagt budget med samme varmesalg som i 12/13 .
Gasmotoren har været meget stabil i årets løb, der har kun været en enkelt stop
i forbindelse med service. Og selv efter at byggeriet er gået i gang har
medarbejderne formået at holde motoren kørende normalt Prisen for det solgte
el i regnskabsåret var 0,80 kr. pr. kWh, det er den pris som der er stillet i udsigt
til ville stige til 1,10 kr./kWh , det lader dog vente på sig med at få den lov sat i
kraft. Loven skal godkendes i EU, men bliver gang på gang udskudt på grund

af nye spørgsmål fra andre lande. Desværre er der nu rejst tvivl om den kan
udbetales med tilbage virkende kraft som lovet ( fra d.1/7-2012 ) Det er en helt
anden handle kraft Kristiansborg har når der skal opkræves afgifter, En ny
forsyningsafgift er vedtaget og træder i kraft i dette driftsår. Den slår igennem
med ca 500 kr. pr. forbruger i år og ender på ca 3000 kr. pr. forbruger i 2020.
En ren ekstra skat på fjernvarmeforbruger i Danmark. Den enkelte forbrugers
forsyningsgiften vil være synlig på årsopgørelsen når den udsendes.
Energiselskab Filskov A/S er under afvikling, der bliver ingen aktivitet i
selskabet i den nye regnskab år, dog vil der gå nogle mdr. før selskabet er
endelig opløst.

•

Der har været stor møde aktivitet på værket med forberedelse/tilrettelæggelse
af udvidelsen. Det har været et kæmpe arbejde at få så stor en om bygning
tilrettelagt på et varme værk som skal fungere hver dag, jeg har ikke hørt at der
er nogen der har manglet varme så stor stor ka-do til driftslederen for
planlægning.

•

Bemandingen på værket i årets løb er der ikke ændret på, det er nu bestyrelsens
og ledelsens opgave at finde en fornuftig bemanding efter projektet er afslutte.

•

Hans Henrik Hansen er fortsat tilknyttet bestyrelsen som rådgiver. Hans
Henrik har også sammen med Niels den opgave at holde til syn med byggeriet
og deltage i byggemøder.
.

•

Budgetvarmeprisen for året 13/14 er nedsat for en privatbolig til 575 kr./Mwh
og kontingent er nedsat til 3500kr./år, m2 prisen er uændret (18,25 kr./m2 ) Det
betyder at en standardhus på 130m3 med et forbrug på 15 Mwh i Filskov
koster 14.500 kr. at opvarme, det nærmer sig samme pris som man skal betale
til varme i Billund, og lidt dyrere som i Grindsted.
Så den holder ikke længer som ejendomsmæler påstår, at det er varmeprisen
der er skyld at der ikke kan sælger huse i Filskov.

•

Efter et langt tilløb er der nu gang i fremtidssikring at værket lige før
sommerferie var alle tilladelser på plads, og vi kunne udvælge de fagfolk som

vi ønskede skulle udføre byggeriet. Pt er det nye motorhus lukket, og der er
fuld gang i installationer af ny pillefyr og ny gasmotor som skal fungerer når
der bliver brug for at produktgerer varme i vinter.Det nye kontorhus er i
rejsehøje, og den nye lager/rådnetank mangler kun at få monteret dug som også
skal fungerer som gaslager. Når hyg. tankene er tilsluttet kan vi sige at nu er
alt lovlig på værket hvad angår mængder, miljø kondensat vand, røg,
afbrænding af overskuds gas m.m.

•

I forbindelsen med sagen vedr. den tidligere driftsleder er der ikke sket meget
siden sidste generalforsamling. Sagen ligger samme sted som sidste år nemlig
hos Østjyllands politi

•

Til sidst skal der fra bestyrelsens side lyde en tak for god og engageret
arbejdsindsats til hele personalet.

Filskov den. 30/9-2013
Formand Kjeld Moustgaard

