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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 31. maj 2022. 

Sidste års generalforsamling blev afholdt online via Teams, men efterfølgende har det heldigvis været 

muligt for bestyrelsen at afholde bestyrelsesmøderne fysisk, herunder afholdelse af temadag i november 

2021. 

Ved temadagen besøgte vi Hvide Sande Fjernvarme, og så deres anlæg med varmepumpe og el-kedel samt 

deres ”gamle” kraftvarmeværk med 2 gasmotorer og gaskedler. Vi hørte endvidere om de erfaringer de har 

specielt med hensyn til de 3 vindmøller, som de har købt, og som lever strøm til både varmepumpe, el-

kedel og salg til el-nettet. På Temadagen fik vi også et indblik i, hvordan programmet energyTRADE fra EMD 

International A/S kan optimere driften af et komplekst kraftvarmeværk. Temadagen havde rigtig mange 

deltagere og betragtes som et succesfuldt arrangement. 

Vi har indledt et samarbejde med Foreningen Decentral Energi (det tidligere Foreningen Danske 

Kraftvarmeværker) på den måde, at vi afholder et årligt møde, hvor vi drøfter aktuelle emner fra vores 

branche, samt at vi hver især inviterer den anden part til temadage og andre relevante arrangementer. 

Der har i årets løb været fokus på, hvordan det vil være muligt at påvirke nettarifferne – specielt på det 

overordnede el-net (over 60 kV), som reguleres af Energinet. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det bør 

være de aktører, som anvender det overordnede el-net, som skal betale for transporten af strømmen i det 

overordnede el-net og ikke forbrugerne. I den forbindelse har bestyrelsen holdt møde med Energinet og 

fremlagt vores synspunkter. På mødet afslørede Energinet nogle af deres overvejelser, som bl.a. går på, at 

indføre en fast betaling pr. forbruger uanset forbrug, hvilket vil give en reduktion på kWh-prisen. 

Power to X har været drøftet en hel det i det forgangne år. I foreningen ønsker vi, at den decentrale 

kraftvarmebranche kommer til at være en del af den kommende udbygning med power to X frem for, at 

det kun foregår i de store byer og i samarbejde med de store værker. Det kan sikkert være godt med store 

power to X anlæg, men det kan måske være endnu bedre med lidt mindre power to X anlæg.  

Vi forsøger fortsat at være at være synlig bl.a. via foreningens hjemmeside, Facebookside og LinkedIn, og vi 

opfordrer fortsat medlemmerne til jævnligt at besøge de sider samt til at blive følgere. Endvidere vil vi 

stadigvæk gerne have medlemsvirksomhederne til at sende et foto til sekretariatet, således dette kan blive 

præsenteret på hjemmesiden. 

Som noget nyt har vi introduceret månedens medlemsprofil, hvor medlemsvirksomhederne har mulighed 

for at bringe virksomheden og dens kompetencer/ydelser i spil. Profilen vil indeholde tekst og billede, som 

bliver lagt på Brancheforeningens facebook- og LinkedIn side. Der kommer en profil online hver måned, og 

hver medlemsvirksomhed kan vises online max en gang pr. år. Månedens medlemsprofil er et tilbud til 

betalende medlemmer af brancheforeningen, og vi vil gerne opfordre medlemsvirksomhederne til at 

benytte dette gratis tilbud til medlemsvirksomhederne.  

Således fremført på generalforsamlingen den 31. maj 2022. 

Leif Hornbak, bestyrelsesformand. 


