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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 22. april 2015. 

I forbindelse med sidste års generalforsamling var der efter generalforsamlingen 

oplæg fra Johnson Controls om el-drevne varmepumpe samt orientering om og 

rundvisning på Vinderup Varmeværk. 

Mandag 24. november afholdte vi temadag, hvor vi besøgte Christiansfeld 

Fjernvarme. Leif Hornbak fra Tjæreborg Industri og Kim Jensen fra Christiansfeld 

Fjernvarmeselskab fortalte om de tiltag der er gjort i Christiansfeld for at optimere 

driften, når man ikke har adgang til frit brændselsvalg samt efterfølgende rundvisning 

på kraftvarmeværket i Christiansfeld. Et godt arrangement med ca. 35 deltagere. 

Vi har i det forgangne år mistet Scan Energi og Johnson Controls som medlem af 

foreningen, men til gengæld er Markedskraft og Neas Energy blevet medlem. Vi vil 

gerne hilse vores nye medlemmer velkommen. 

Bestyrelsen har i årets løb igen fået forbedret foreningens hjemmeside, og vi 

opfordrer medlemmerne til jævnligt at besøge hjemmesiden, ligesom vi fortsat gerne 

vil opfordre medlemsvirksomhederne til at sende et foto til sekretariatet, således 

dette kan blive præsenteret på hjemmesiden. 

Arbejdet med at gøres vores forening mere synlig har igen i år haft høj prioritet, lige-

som det er lykkedes for os, at få opfyldt vores målsætning fra sidste års generalfor-

samling om, at få nogle energipolitiske ordførere i tale. 

Ved årsskiftet fremsendte vi en mail ud til samtlige energipolitiske ordførere med 

vores budskab fra vores hjemmeside om, at vi savner politisk handling. Det gav lidt 

respons fra enkelte af ordførerne via mail, ligesom det resulterede i et møde med 

Andreas Steenberg, fra det Radikale Venstre, hvor vi fik fremlagt vores synspunkter 

og efterfølgende har fortsat vores dialog via mail. 

Samtidig med vores kontakt til de energipolitiske ordførere har vi annonceret på 

Energi Supplys hjemmeside og det er også lykkedes for os at få lidt artikelstof med i 

”Media Planets” Genbrug og Affald. 

Vi er også kommet med i en arbejdsgruppe under Energinet.dk, hvor man bl.a. 

drøfter de decentrale Kraftvarmeværkets betydning for den fremtidige struktur i el-

systemet. 

Det er vores målsætning, at fortsætte vores dialog med politikkere og andre aktører, 

således vi fortsat får mulighed for, at fremføres foreningens argumenter. 

Således fremført på generalforsamlingen den 22. april 2015. 

Leif Hornbak, bestyrelsesformand. 


