Formandens beretning ved ordinær generalforsamling i Filskov Energiselskab den.29 september
2014 på Filskov kro.
•

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med undertegnede som
formand, Morten Christiansen som næstformand, Benny Sindt som kasserer, Erik Kristensen
som sekretær, Tage Schmidt, Mads Østergaard, og Per Horsted som bestyrelsesmedlemmer.
Der blev ikke konstitueret i Energiselskabet Filskov A/S da selskabet var under opløsning.

•

I regnskabsåret for 2013/14 som er det 22. i selskabets historie, er resultatet opgjort efter
varmeforsynings loven, til en overdækning 434.047 kr. som er indregnet i budgettet for
2014/15.

•
Der er i regnskabsåret afskrevet 3.935.000 kr. hvilket er ca 1.335.000 kr. mere end
budgetteret.
Det skyldes at vi har valgt en straksafskrivning på 20 % af det beløb som byggeriet er
blevet dyrere i forhold til budgettet.
•

I det budget som lavet for 2014/15 skrues der yderligere op for afskrivningerne til ca 4,7
mil kr. Det har den forklaring at bestyrelsen ønsker afviklet så meget af
byggeomkostningerne som mulig inden hjemtagning af det endelige lån. Der er blevet
optaget et byggelån ved byggestart på ca 16.700.000 kr. til 0,3 % i rente som har forfald maj
2015.

•
Efter anbefaling fra vores nye revisor vil man i regnskabet kunne aflæse selskabets
egenkapital ( 30/6-2014 = 7.732.498 Kr. ) Den nye beregning/oplysning skal også ses som
en oplysning til Kommune.
•

Som det kan læses i regnskabet er varmesalg til forbrugerne faldet med 624 Mwh. svarende
til Ca. 11% Det skyldes en meget mild vinter.

•

Der har i året været tilgang af 1 forbruger, hvilket betyder at der nu er 236 forbrugere
tilsluttet fjernvarme i byen.

•

I de budgetter som danner grundlaget for a conto betalinger 14/15 hos forbrugerne er det de
normale kuldedage som danner grundlag for udregningen.

•

I det budget som er lavet for 2014/15 er det uændret forbrugerpriser. Det skal ikke opfattes
som om bestyrelsen ikke ønsker at sænke afregningsprisen for varmen, men mere i relation
til som tidligere nævnt, at vi ønsker størst mulig afskrivninger.

•

Energiselskabet Filskov A/S er nu næsten nedlagt. Vi havde godt i gang i afviklingen sidste
efterår, men bremsede op da vi kom i tvivl om der kunne blive brug for selskabet i
forbindelse med inverterings tilskuddets udbetaling.

•

Som det er bekendt er der fortaget et gennemgribende ombygning på anlægget i fortløbende
år. Værket er nu ført op til en standard som både var krævet af myndigheder og tiltrængt for
at ansatte kunne få en acceptabel arbejdsplads. Der er nogle få detaljer som mangler at blive
afsluttet, ellers fungerer anlægget som vi håbede. De sidste mdr. gasproduktion viser at de
forventninger der blev stillet, ikke var overdrevet, og det kan give en forhåbning om at på
sigt kan varmeprisen sænkes til gavn for forbrugerne. Jeg vil også give de ansatte stor ros,
for at de har fået kedlerne til at producere varme i hele ombygningsfasen. Jeg har ingen

kendskab til at der er forbrugere som er kommet op til et kold brusebad i byggeperioden.
•

I foråret kom der henvendelser fra naboer som var plaget af støj. Støjkilden er nu lokaliseret
og der er taget kontakt til leverandøren for en udbedring. Der skal ikke være tvivl om at
fejlen skal rettes.

•

Regeringen havde varslet en forsynings afgift. Den blev heldigvis trukket tilbage. Men nu
varsles der igen med en afgift som skal ramme biogasværker. Det føles lidt som at give med
den ene hånd og så tage med den anden.

•

Det er 22 år siden værket startede, og dermed er også de ældste forsyningsledninger nu 22 år
gamle. Der er ingen der med sikkerhed kan sige hvor lang tid fjernvarmerør kan holde, det
afhænger bl.a. af jord typer m.m. Bestyrelsen har vedtaget at gå i gang med henlæggelser til
renovering. I det nye budget er lavet henlæggelser til det stykke fra værket op til deling til
Kærtoften, også fordi der mangler noget kapacitet på den strækning.

•

Efter udvidelsen er der nu 10 landbrug som leverer 60.000 tons gylle årlig til anlægget.
Udover det kommer der 20.000 ton andre produkter.
Vi kan mærke at der er blevet rift om de andre produkter i form af konkurrence på prisen,
hvilket kan betyde at der skal kikkes efter alternativer.

•

I foråret blev dørene lukket op for interesserede som ville se værket efter ombygning. Det
var glædeligt at så mange benyttede dagen til et besøg. I forbindelse med åbent hus
arrangementet var der udskrevet en konkurrence om et nyt logo. Der var især 2 som tiltrak
bestyrelsen, derfor valgte vi at lade de besøgende stemme om det bedste. Der var stor flertal
for den som nu hænger på gavlen.

•

Vedr. sagen med den tidligere driftsleder er der ingen afklaring, der er dog nu sat dato på
sagen ved Kolding byret.

•

Der skal til sidst lyde en tak til medarbejderne for godt samarbejde i året.

