Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 18. maj 2016.
I forbindelse med sidste års generalforsamling var der efter generalforsamlingen orientering om NGF
Nature Energys biogasanlæg i Holsted ved projektleder Jesper Bundgaard og forretningsudvikler Morten
Gyllenborg. Efterfølgende var der besigtigelse af anlægget, som dog stadig ikke på daværende tidspunkt var
idriftsat. Et meget interessant besøg, hvor vi så, hvordan man vil opgradere biogas til naturgas
I november 2015 lykkedes det for os, at opfylde sidste års målsætning om, at få flere politikere i tale. Vi har
holdt møder på Christiansborg med tre politiske ordførere, hhv. Mikkel Denker fra Dansk Folkeparti,
Thomas Danielsen fra Venstre og formand for energipolitisk udvalg samt Andreas Steenberg fra Det
Radikale venstre. På møderne var der fra vores side fokus på 3 fokuspunker:
1. Der savnes politisk handling
2. Der udbetales ”blindt” tilskud til biomasse baseret el-produktion
3. De decentrale kraftvarmeværker kan medvirke til løsning af 2 problemstillinger i el-sektoren.
Alle tre ordførere tog godt imod vores synspunkter, men der er fra politisk side i øjeblikket ikke rigtig fokus
på, at få løst kraftvarmebranchens problemer nu og her.
Dog var der enighed om, at det vil være en god ide, at få varmepumper ind i kraftvarmesektoren.
Der er fremsendt resume af møderne til alle medlemmer.
Ligeledes i november 2015 blev der afholdt temadag i Aarhus omkring varmepumpers integrering med elsystemet. Vi lagde ud med et indlæg ved Nis Kjær fra Markedskraft, som uafhængig porteføljeforvalter i
Europas frie el-marked.
Nis Kjær talte om omlægning til fornybar energi i Europa og den specifikke betydning for kraftvarmværkers
levering af systemydelser, herunder specielt markedet for sekundærregulering og udfordringer og løsninger
til håndtering af specialreguleringer.
Derefter oplæg ved Anette Jensen fra EMD, som talte om EnergyTRADE som planlægnings- og
balanceringsværktøj både på el- og varmesiden, udviklet specielt til fjernvarme og kraftvarmeværkerne.
Afslutningsvis indlæg ved Leif Hornbak, Tjæreborg Industri, vedr. varmepumper set i kraftvarmesammenhæng, herunder kedler, solvarme og motorer.
Vi har i det forgangne år fået 3 nye medlemmer, InnoTherm, SteelTank og InoPower. Vi vil gerne hilse vores
nye medlemmer velkommen.
Vi forsøger fortsat at være synlig bl.a. via 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.
Det er fortsat foreningens 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 18. maj 2016.
Leif Hornbak, bestyrelsesformand.
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