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Virtuel generalforsamling hos Assens
Fjernvarme.
Det var en tilfreds formand for Assens Fjernvarme, der bød andelshaverne velkommen til den årlige
generalforsamling.
”Det forgangne år har været historisk af to overvejende grunde. Hele 22 vejrrekorder og COVID-pandemien”
således indledte formanden for Assens Fjernvarme årets generalforsamling.
”Siden man i 1874 begyndte at registrere temperaturen var 2020 det næst-varmeste år nogensinde hvor
samtlige sæsoner – vinter, forår, sommer og efterår – var varmere end normalt. Vejret har ikke bare stor
betydning for vores varmesalg, men også for vores indtægter fra el-markedet. På trods af at vi i det
forgangne år ikke har produceret så megen fjernvarme, som vi havde regnet med, kom
distributionsselskabet ud af året med et tilfredsstillende resultat på 750.000 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:
”I sommer påbegyndte vi opførslen af en solcellepark og en elektrisk varmepumpe. Begge anlæg skal,
sammen med vores vindmølle og kraftvarmeanlægget, udnytte de store udsving, der er i klimaet og i
elpriserne, idet vi fremover vil sælge strøm, når prisen er høj og købe strøm, når prisen er lav”.
Assens Fjernvarmes kraftvarmeanlæg producerer strøm på biomasse i form af skovflis, og fordi skovflis er
en bæredygtig energikilde, er strømmen CO2 neutral.
”Assens Fjernvarme investerede allerede i 1999 i et biomassefyret kraftvarmeanlæg. Vi var pionerer og med
til at transformere den sorte energisektor til den grønne og miljøvenlige sektor, vi kender i dag.
Efterspørgslen på biomasse er imidlertid steget, og vi forudser, at den kan blive afgiftsbelagt. Med vores nye
anlæg skifter vi over til vind og sol og kan herigennem på sigt reducere flisforbruget med 40-50%”.
Ambitiøse planer om at udvide forsyningsområdet og accelerere den grønne omstilling.
I sommeren en 2020 indgik Assens Kommune og Assens Fjernvarme en Klimapartnerskabsaftale. Med
aftalen forpligter begge parter sig til at arbejde positivt for at nå Regeringens mål om at reducere den
nationale CO2 udledning med 70% i år 2030. Assens Fjernvarmes produktion er 100% bæredygtig og er
dermed i stand til at fortrænge fossile brændsler som olie og naturgas.
Hertil kunne Søren Edlefsen berette ”Ved sidste års generalforsamling orienterede jeg om, at vi havde
indledt dialog med borgergrupper fra Aborg, Sandager, Lundager, Salbrovad, Barløse og Turup, der havde
interesse i at få fjernvarme. Efterfølgende har vi modtaget en del henvendelser fra borgere i Årup som
ønsker fjernvarme til at erstatte naturgas, der skal udfases som boligopvarmning inden 2030. Vi har fået
foretaget nogle indledende beregninger, der indikerer at rentabiliteten bliver væsentlig bedre hvis vi laver et
samlet projekt omfattende de 6 landsbyer og Årup. Disse beregninger får vi de kommende måneder
verificeret og såfremt økonomien ser positiv ud, vil vi indkalde til et borgermøde, hvor vi kan fortælle om
vores planer og modtage interessetilkendegivelser”.

Efter formandens gennemgang af bestyrelsens beretning, godkendte generalforsamlingen direktør Marc
Roar Hintze fremlæggelse af årsrapporten. Efterfølgende var bestyrelsesmedlemmerne Bjarne Christensen
og John Pedersen på valg til bestyrelsen. Begge bestyrelsesmedlemmer modtog og blev genvalgt. Endvidere
ønskede bestyrelsesmedlem Kim Kraft at udtræde af bestyrelsen og 1. suppleant Mikkel Holmgaard blev
valgt ind.
”Jeg finder, at vi igen år, har haft en god generalforsamling og det er med stolthed, at jeg har kunne
præsentere resultaterne af et på mange måder udfordrende år”, udtalte formand, Søren Edlefsen
efterfølgende.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Søren Edlefsen som formand samt John
Pedersen som næstformand.
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