Formandsberetning
Ordinær generalforsamling i Filskov Energiselskab mandag den. 28. september 2015, Filskov kro.


Efter generalforsamlingen 29. september 2014 konstituerede bestyrelsen sig med:
o

Undertegnede Kjeld Moustgaard, formand,

o

Morten Christiansen, næstformand

o

Benny Sindt, kasserer

o

Erik Kristensen, sekretær

o

Tage Schmidt, bestyrelsesmedlem

o

Mads Østergaard, bestyrelsesmedlem

o

Per Horsted, bestyrelsesmedlemmer.

Der blev ikke konstitueret nogen bestyrelse i Energiselskabet Filskov A/S da selskabet skal opløses,
da der ikke længere er behov for selskabet.


I regnskabsåret 2014/15 der er det 23. i selskabets historie, har der været en omsætning på ca. 12,8
mil kr. der har givet et resultatet, opgjort efter varmeforsyningsloven, på 3.692 t. kr.
Det betyder at der er en overdækning på 1.519 t.kr. som er indregnet i budgettet for 2015/16.



Overdækningen er forbrugernes penge, hvorfor beløbet bliver betalt tilbage til forbrugerne. Dette
sker ved at indregne overdækningen i det kommende budget for 2015/2016, således at
forbrugerpriserne bliver nedsat med det samme beløb som overdækningen udgør.
Regnskabsmæssigt skal vi sigte på, at der ved regnskabsårets afslutning, skal lande på et nulresultat, da vi er et forbrugerejet non-profit selskab.



Det har igen været en mild vinter, som betød at de fleste forbruger har brugt mindre varme end
det der var budgetteret med. Vores Driftsleder Niels Winther har opgjort dette til ca. 9% mindre
end et normal år. Opgørelse af indbetalinger, er blevet reguleret i den første betaling for det nye
regnskabsår 2015/2016.



Der har i året været tilgang af 7 nye forbruger,(6 stk. fra de nye ungdomsboliger og 1 fra Toften
området) hvilket betyder at der nu er 243 forbrugere tilsluttet fjernvarme i byen. Der vil på sigt
være ønskelig at få flere forbrugere med, således vi kan komme til at udnytte vores nye system
endnu bedre, til alles fordel.



Der har i regnskabsåret 2014/2015 været 2 betalingsfrie mdr. hvilket også fremgår af årsopgørelsen
der er sendt ud her i september. Det betyder at, de årlige omkostninger for varmeåret 2014/2015
til fjernvarme for et hus på 130 m2 (18,1 MWh) kostede i alt 13.076 kr..

Varmeåret 2015/2016 som vi er i gang med nu, vil det for samme hus komme til at koste 10.594 Kr.
Denne pris giver Filskov Energiselskab en 46. plads ud af i alt 340 varmeværker, på den opgørelse
som Energistyrelsen laver hvert kvartal. I 2010/2011 var samme pris for Filskov Energiselskab ca.
20.000 kr. Vi flyttet os i den rigtige retning.


Da Energiselskabet Filskov A/S, det selskab som ejede vores gasmotor, ikke længere er nødvendigt
at opretholde, har bestyrelsen i samråd med revisoren valgt at lukke det ned, for derved at spare
administrationsomkostninger. Dette betyder at der for dette regnskabsår er indregnet et overskud
på ca. 650.000 kr. fra nedlukningen af dette selskab.



Året 2014/2015 er gået med at samle de sidste løse tråde op efter ombygning. Værket er nu ført op
til en standard som både var krævet af myndigheder og tiltrængt for at vores ansatte kunne få en
acceptabel arbejdsplads. Der vil løbende blive lavet flere tiltag og forbedringer, der vil blive
igangsat af driftsledelsen i de perioder hvor der tid til det og det passer ind i den daglige
arbejdsrutine.
De sidste måneders gasproduktion viser, at de forventninger vi blev stillet i udsigt, ikke var
overdrevet. Det skyldes naturligvis også en god og professionel indsats fra vores dygtige
medarbejder. Pt. overvejer bestyrelsen og driftsledelsen at bygge en ny udrådningstank, til
erstatning for de 2 ældre udrådningstanke. Den nye tank skal være lidt større end de 2 nuværende,
således at opholdstiden kan forlænges en smule, således at vi ud af den samme mængde gylle og
anden organisk biomasse, som vi anvender i dag, kan få lidt mere gas udvundet. Dette er både godt
for miljøet og selskabets driftsøkonomi.



Filskov Energiselskabs gode økonomiske situation, betød at, inden vi skulle omlægge vores
byggelån, kunne der afdrages ekstraordinært 2 mil.kr. Ved at gøre dette, kunne der spares ca.
30.000 kr. i provision til Billund kommune, som forlanger 1.5 % af hovedstolen for at stille
kommunegaranti for lån optaget i Kommune Kredit. Selv om det er ærgerlige penge der skal betales
til denne provision, er det dog ingen tvivl det er den billigste måde at låne for selskabet. Byggelånet
der blev brugt som mellemfinansiering under byggeriet, er blevet lagt fast i et 5 års fastlån til 0,37%
i rente og et 10 års fastlån til 0,88 % i rente. Den gode økonomi stammer for en stor del fra en god
afregningspris for el-produktionen fra gasmotorerne. Gennemsnits afregningsprisen for året har
været ca.1,13 kr./KWh. Der en forventning om el-afregningsprisen bliver nogenlunde den samme i
2016. Dog er det sikker at den høje pris ikke fortsætter i al evighed, så derfor er bestyrelsen meget
bevist om af få nedbragt gælden i Filskov Energiselskab så længe der er gunstige elafregningspriser, samtidig med at kunne fastholde de nuværende varmepriser og måske endda på
lidt længere sigt at sænke dem yderligere.



Der er nedsat en gruppe bl.a. med deltagelse af Dansk Fjernvarme Forening, der skal komme med
et oplæg til en ny fjernvarmelov. Et af emnerne som er til debat, er om de enkelte værke kan få lov
til at opbygge kapital i selskaberne. På sigt vil det alt andet kunne medvirke til en mere jævn
varmepris for forbrugerne, og give værkerne mulighed for at spare op til fremtidige investeringer.
Vi kan godt i dag spare op via henlæggelser til konkrete projekter, men viser det sig efter 5 år, der
er den maksimale periode hvor man må henlægge, at det er et andet projekt man ønsker at

gennemføre, kan man ikke blot overføre de henlagte midler til det nye projekt, men vi skal derfor
betale de henlagte penge tilbage til forbrugerne og starte på en ny 5 års henlæggelse periode på
det nye projekt. Vi håber der snart sker noget, så denne bestemmelse kan blive lavet om.


Der er i årets løb fortaget tiltag for at begrænse støj i nærområdet fra værket. Omkring
sommerferie i år blev et nyt lugtbehandlingsanlæg taget i brug og efter en indkøringsperiode skal
det gerne munde ud i mindre støj og lugtsenere for værkets naboer.



Bestyrelsen har indmeldt Filskov Energiselskab AmbA i arbejdsgiverforeningen.



Vi har fra andre varmeværker, med et tilsvarende forsyningsnet (alder og stand) som vores, kunne
læse os til, at de har registret store varmetab i ledningsnettet. Derfor blev der i foråret gjort flere
forsøg med overflyvning af droner af vores forsyningsnet. Overflyvning skal gerne vise om der
nogen steder i vores forsyningsnet er et stort varmespil, samt at kortlægge en mere nøjagtig
tegning af rørføringen. På grund af dårlig vejr blev arbejdet ikke afsluttet. Til vinter vil der blive gjort
et nyt forsøg.



I sagen mod den tidligere driftsleder blev der i november 2014, efter mere en 3 års sagsbehandling,
afsagt dom. Dommen lød på skyldig i 18 ud af 23 tiltale forhold og blev af retten takseret til 3
måneds fængsel. Dommen blev deslige gjort betinget med en prøve tid på 1 år. Retten valgte at
lade erstatnings spørgsmål afgøre ved civil retssag. Denne pågår nu og ventes afgjort inden årets
udgang.



Jeg vil jeg takke personale for igen i år at have ydet en kæmpe indsats. I har formået at udføre de
daglige gøremål der skal til for at holde biogasanlægget og varmeværket i gang i 24 timer 365 dage
om året. Til mine kollegaer i bestyrelsen også en tak for året, jeg syntes vi har formået at løse de
opgaver og truffet de beslutninger der var nødvendige for selskabet. Og så vil jeg slutte og sige tak
for året.

Formand Kjeld Moustgaard

