
 

 

Referat af ordinær generalforsamling, Føns Nærvarme 

Torsdag, den 26. august 2021, klokken 19.00 

i Føns gl. skole 

Deltagere: 

Bestyrelsen var repræsenteret ved: 

• Ole Back 

• Per Hauptmann 

• Michael Rasmussen 

• Annette Bekker 

• (Jacob Stokholm) 

Andelshavere fra 18 husstande var repræsenteret. 

• Indledning og valg af dirigent. 

Jens Mortensen blev foreslået og modtog valget.  

• Beretning for regnskabsåret 2020 og 2019. 

Ole fremlagde beretningen.  

Følgende spørgsmål blev besvaret: 

• Erik spurgte ind til virkningsgraden. 

Der arbejdes på optimering. Vi kender pt ikke det endelige tal, fordi vi ikke ved 

hvornår på året vi har udfordringer med virkningsgraden. 

Bestyrelsen forventer at det nye flis forbedre virkningsgraden. 

• Erik har forsøgt at regne ud at hvis vi kommer op på en virkningsgrad 85, har vi 

sparet 68.725,-. 

Erik mener at der skal en anden styring af kedlerne til, for at få en højere 

virkningsgrad. 

Bestyrelsen anførte af vi arbejder sammen med leverandørerne om optimering 

og Empowerment-projektet hjælper os også med optimeringen. 

• Eriks spurgte ind til en modtaget fremløbstemperatur på 55 grader. 

Værket sender pt ud med 55 grader, så kan hele sommerdriften klares med 

varmepumperne. Hvis nogen mangler varme skruer vi selvfølgelig op igen. 

Det betyder at vi i sommerperioden har haft en scop på ca. 3,8. 

• Erik synes det er helt fantastisk at bestyrelsen har fået etableret varmepumper 

og en stor kado til driftgruppen. 

Beretningen blev godkendt. 

• Fremlæggelse til godkendelse af den reviderede årsrapport for 2020 og 2019. 



 

 

Michael fremlagde årsrapporterne. 

Følgende spørgsmål blev besvaret: 

• Erik spurgte ind til de store reparationer fra 2019 regnskabet. 

Kassereren forklarede hvad reparationerne skyldes, hvordan det er afhjulpet og 

hvad det havde kostet. 

• Erik spurgte ind til note 9 – afdrag næste år. 

Bestyrelsen beder BDO om svar, som sendes videre. 

• Hanne spurgte ind til om vores leverandører har de kompetencer der er 

nødvendige, for at kunne hjælpe os. 

Bestyrelsen svarer at vi har god hjælp fra CN og Sprattenborg. Begge firmaer 

bliver også kaldt ind til andre virksomheder, der har mindre værker som vores. 

• Erik spurgte ind til årsrapport 2020, note 7 – afdrag som i 2019. 

Bestyrelsen beder som ved 2019 BDO om svar. 

Tilgang hvad er andre anlæg – også her beder vi BDO om svar. 

I balancen kan ses at der problemer med restancer – pr. dags dato har værket 

ingen restancer. 

• Birthe spurgte om vi stadig tager forbruger ind til kampagnepris. Svaret var ja. 

• Erik spurgte ind til ledelsesberetningen – i årsrapporten 2016 står vi arbejder på 

at blive bedre til brug af C5 – bestyrelsen svarer at det er fordi vi ikke vil bruge 

omkostninger til de dyre moduler. Vi bruger ca. 5-6.000 om året til IT. 

Generalforsamlingen ønsker en særskilt linie i regnskabet, hvor dette beløb 

fremgår. 

• Anders spurgte om at den måde vi forsøger at spare på adm. omkostningerne 

At bruge varmepumper og meget lidt biokedler er vores forsøg på at optimere 

på omkostningerne. 

• Erik spurgte ind til den forholdsvise store revisor omkostning. 

Bestyrelsen forhandler jævnligt. Desværre er det sådan at priseftervisningen 

som vi skal aflevere, krævet et regnskab underskrevet af en statsautoriseret 

revisor. 

Dette er svært at ændre fordi krævet til dokumentation og revisionsbevis er 

steget voldsomt. Derfor arbejder vi med at få forsikringerne formindsket. 

Hvis dette skal ændres, skal der arbejdes ind hos ministeriet. 

Årsrapporterne blev godkendt begge to. 

• Orientering om budget for igangværende regnskabsår.  

Michael fremlagde budgettet. 

• Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.  

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen. 



 

 

Investeringsplanen blev fremlagt. 

• Indkomne forslag fra andelshavere/energiaftagere.  

Der er ikke indkommet spørgsmål. 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Annette, Ole og Jacob R er på valg fra 2020 

Følgende 3 repræsentanter blev valgt og er på valg igen i 2022. 

• Annette 

• Ole 

• Jacob R 

Michael og Per er på valg fra 2019  

Følgende 2 repræsentanter blev valgt og er på valg igen i 2023. 

• Per 

• Michael 

• Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Torben og Jakob S er på valg. 

Følgende repræsentanter blev valgt: 

• Jacob S 

• Anders 

• Valg af ekstern revisor. 

Der fortsættes umiddelbart med BDO, og bestyrelsen sættes frit for at se om vi kan finde en 

anden løsning. 

• Eventuelt. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 
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