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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 18. maj 2020

Efter sidste års generalforsamling var der temadag, hvor vi besøgte Christiansfeld Fjernvarmeselskab. Her 

så vi, hvordan man i Christiansfeld med høj effektivitet har kombineret en el-varmepumpe og en absorp-

tionsvarmepumpe og udnytter både solvarme og udeluft som energikilde, og hvordan varmepumpeanlæg-

get er i effektiv samdrift med både gasmotor og el-kedel.  

Foruden besøget på selve anlægget var der oplæg og debat om, hvordan varmepumper effektivt kan 

kombineres med de danske kraftvarmeværkers eksisterende gasmotoranlæg. 

I årets løb har vi i foreningen haft fokus på, at de decentrale kraftvarmeværker bør bibeholde deres 

gasmotorer – dels for fortsat at kunne byde ind i markedet, når der er høje elpriser eller specialydelser, og 

dels for fortsat at kunne få de fordele, der ligger i, at kunne gøre brug af el-patronordningen. 

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

medlemmerne til jævnligt at besøge hjemmesiden og Facebook 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 i bestyrelsen besluttet også at være synlig via Linkedin, hvilket vi er startet på, og vi 

håber på, at dette vil gøre foreningen endnu mere synlig i fremtiden. 

Temadagen i november i Brande var også rigtig godt besøgt. Her var der fokus på Brande Fjernvarmes 

nyindkøbte gasmotordrevet varmepumpeanlæg med udeluft som varmekilde. 

Først var der indlæg fra bestyrelsesformand Henrik Kragelund, som fortalte om baggrunden for investering i 

anlægget, hvorefter Carlo Siebert fra IESenergy tog over og fortalte om varmepumpeanlæggets opbygning. 

Herefter var der indlæg fra Jakob Krogshave Laursen fra Centrica om, hvordan varmepumper kan placeres 

ind i varmeproduktionsplanlægningen hos de decentrale kraftvarmeværker. Temadagen blev afsluttet med 

besøg hos Brande Fjernvarme. Igen et vellykket arrangement med en hel del debat om de 2 indlæg.  

I forbindelse med Coronakrisen har vi rettet henvendelse til Energistyrelsen for at få udsat datoen for, 

hvornår energibesparelserne for de mange varmepumpeprojekter skal være opnået, således en del af 

brancheforeningens medlemmer kan få mere arbejdsro til gennemførelsen af projekterne. Vi har dog 

endnu ikke modtaget endeligt svar fra Energistyrelsen på vores henvendelse. 

Coronakrisen har også haft betydning for vores temadag, som var planlagt samtidig med generalforsamlin-

gen. Planen var, at vi skulle have besøgt Støvring Kraftvarmeværk, og hørt om værkets erfaringer med det 

nye varmepumpeanlæg og samdriften med det eksisterende kraftvarmeanlæg. Derudover skulle vi have 

haft et indblik i hvordan man kan optimere samdriften af kraftvarmeværket og varmepumpen via 

energyTRADE, som er et driftsoptimerings software fra EMD International. 

Således fremført på generalforsamlingen den 18. maj 2020. 

Leif Hornbak, bestyrelsesformand. 


