Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 23. maj 2019.
Efter sidste års generalforsamling var der temadag, hvor der var fokus på Energicentralen hos
Gudenådalens Energiselskab, hvor et varmepumpeanlæg er i samdrift med et ATES-anlæg, og hvor der
udveksles både varme og køl imellem Grundfos og energiselskabet. Endvidere var der et indlæg og debat
om effektivisering af kraftvarmeværker. Samlet set en interessant dag med en god debat omkring de
berørte emner, og hvor dagen blev afsluttet med et besøg på energicentralen.
I årets løb har vi i foreningen forsøgt at blande os lidt i debatten omkring grundbeløbets ophør og den i
energiforliget aftalte støtte til de hårdest ramte værker, og hvor vi bl.a. har argumenteret for en
nedsættelse af gasafgiften til samproduktion af el og varme som modstykke til de biomassefyrede værkers
tilskud til elproduktion. Dette desværre dog uden succes.
Temadagen i november i Spjald var vi desværre nødt til at aflyse på grund af for få tilmeldinger. Vi må nok
erkende, at interessen for biogas kraftvarme er dalet gevaldigt efter det vedtagne energiforlig, og vi kan
konstatere, at nye biogasanlæg bliver med opgradering af biogassen til bio-naturgas. Dog kan man fortsat
udskifte en eksisterende biogasmotor med en ny med samme kapacitet. Øger man kapaciteten, vil det kun
være den forøgede kapacitet, der bliver efter den nye ordning, hvor der givet 10 øre/kWh i tilskud ud over
markedsprisen.
Vi forsøger fortsat at være synlig bl.a. via foreningens hjemmeside og Facebookside, og vi opfordrer
medlemmerne til jævnligt at besøge hjemmesiden og Facebook samt til at blive følgere. Endvidere vil vi
fortsat gerne vil opfordre medlemsvirksomhederne til at sende et foto til sekretariatet, således dette kan
blive præsenteret på hjemmesiden.
Vi har i årets løb afgivet høringssvar vedr. de nye tekniske forskrifter, ligesom vi har afgivet høringssvar
vedr. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Her argumenterede vi bl.a. for, at varmepumper bør afregne el på markedsvilkår, således der sikres en optimal
udnyttelse af strømmen og dermed forbedre samdriften imellem gasmotorer og varmepumper. Desværre
var Energistyrelsen ikke lydhør overfor dette.
Vi har konstateret, at driftstimetallet på gasmotorerne er steget inden for det seneste års tid. Dette skal ses
i lyset af de stigende elpriser. Vi håber, at dette er medvirkende til, at mindske snakken om at skrotte
gasmotorerne og i stedet se gasmotorer som et fint supplement til varmepumperne.
I det hele taget har vi i foreningen fokus på, at gasmotorerne stadig har en plads i kraftvarmeforsyningen
fremover. Vi vil arbejde for at få mere samspil imellem varmepumper og gasmotorer.

Således fremført på generalforsamlingen den 23. maj 2019.
Leif Hornbak, bestyrelsesformand.
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