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Velbesøgt generalforsamling hos Assens
Fjernvarme.
Det var en tilfreds formand for Assens Fjernvarme der bød andelshaverne velkommen til den årlige
generalforsamling.
”På trods af at vi i det forgangne år ikke har produceret så megen fjernvarme som vi havde regnet med,
kom vi ud af året med et tilfredsstillende resultat på 2,9 million kroner. Resultatet bliver betalt tilbage til
kunderne idet det er indregnet i priserne for det indeværende regnskabsår” fortæller formanden for Assens
Fjernvarme, Søren Edlefsen og tilføjer: ”En medvirkende årsag til det gode resultat er at vi i efteråret
investerede over 5 millioner kroner i en såkaldt LT veksler der kan udnytte spildvarmen i røggassen på
særdeles effektiv vis. LT veksleren har gjort at vi har kunne holde langt mere af vores produktion på
kraftvarmeværket, og produceret forholdsmæssigt mere varme og strøm på brændslet. Strømmen er en god
indtægtskilde for Assens Fjernvarme”.
Assens Fjernvarme producerer strøm på biomasse i form af skovflis, og fordi skovflis er en vedvarende
energikilde afregnes strømmen med 60 øre/kWh. Denne ordning forventes imidlertid at falde bort med
udgangen af 2018 i forbindelse med en ny regulering af energisektoren.
”Assens Fjernvarme investerede allerede i 1999 i et biomassefyret kraftvarmeanlæg. Fordi vi var pionerer og
med til at transformere den sorte energisektor til den grønne og miljøvenlige sektor vi kender i dag, blev vi
afregnet med en fast el-pris. Jeg havde gerne set at den nuværende ordning var fortsat, men anerkender
naturligvis at elmarkedet er ændret radikalt de senere år. Som en naturlig følge heraf ændres også afgifter
og tilskud. Værst ser det ud til at gå ud over de naturgasområder som modtager det såkaldte grundbeløb,
men vi vil da også blive berørt i Assens. Jeg er imidlertid fortrøstningsfuld og sikker på, at der for os kommer
et rimeligt alternativ idet vores produktion som nævnt er grøn og miljøvenlig”.
Efter formandens gennemgang af bestyrelsens beretning, godkendte generalforsamlingen direktør Marc
Roar Hintze fremlæggelse af årsrapporten. Efterfølgende var bestyrelsesmedlemmerne Kim Kraft og
Carsten Smedegaard på valg til bestyrelsen. Begge bestyrelsesmedlemmer modtog og blev genvalgt.
”Jeg finder at vi igen år har haft en god generalforsamling med mange interesserede og spørgelystne
deltagere”, udtalte formand, Søren Edlefsen efterfølgende.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Søren Edlefsen som formand samt Kim Kraft
som næstformand.
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