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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 8. maj 2014. 

I forbindelse med sidste års generalforsamling var der efter generalforsamlingen 

rundvisning hos NEAS, ligesom der var orientering og drøftelse om el-markederne og 

udlandsforbindelse samt disse indflydelse på den decentrale kraftvarme. 

I november måned 2013 blev der afholdt temadag i Toftlund for medlemmer, kunder 

og samarbejdspartnere, hvor vi fik en gennemgang af principperne for en 

absorptionsvarmepumpe i forbindelse med en gasmotor, og hvor der efterfølgende 

var besigtigelse af Toftlund Fjernvarmes absorptionsvarmepumpe. En særdeles 

spændende dag med ca. 30 deltagere. 

Vi har i det forgangne år mistet Wärtsilä som medlem af foreningen, men til gengæld 

er Johnson Controls og Scan Energi 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. 

Bestyrelse har også i årets løb vedtaget en ny forretningsorden, hvilket har medført, 

at der er kommet mere stuktur på bestyrelsesarbejdet. 

Arbejdet med at gøres vores forening mere synlig har haft høj prioritet. 

Bestyrelsen har udarbejdet et notat med overskriften – Aktuel, hvor vi påpeger nogle 

af de problemstillinger, som den decentral kraftvarme står overfor, ligesom vi er 

fremkommet med nogle principforslag til, hvordan man kan forbedre vilkårene for de 

decentrale kraftvarmeværker, både på naturgas og biogas. 

Sideløbende med notatet har vi holdt møder med forskellige interessenter i branchen 

for at drøfte foreningens holdning, og for evt. at finde forbundsfæller i kampen for at 

forbedre vilkårene for decentral kraftvarme. 

Foreningens holdning passer bedst sammen med Foreningen for Danske Biogasanlæg 

og Foreningen Danske Kraftvarmeværker, og fremadrettet vil vi forsøge i samarbejde 

at påvirke politikkerne i retningen af at forbedre vilkårene for de danske kraftvarme-

værker. 

Det er vores målsætning, at vi inden næste generalforsamling har fået nogle politik-

kere i tale, således vi får mulighed for, at fremføres foreningens argumenter. 

Således fremført på generalforsamlingen den 8. maj 2014. 

Leif Hornbak, bestyrelsesformand. 


