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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 19. maj 2021. 

Siden sidste års generalforsamling har Corona-situation præget vores brancheforening og forhindret os i at 
holde fysiske møder herunder temadage. Vi har i bestyrelsen fortsat vores arbejde via online møder, 
selvom det aldrig bliver helt den samme måde at mødes på. I det hele taget, er der ikke tvivl om, at 
aktivitetsniveauet har været nedsat her i Corona-tiden. 

Vi har i bestyrelsen haft fokus på den klimaaftale, der blev vedtaget i juni 2020. Specielt spørgsmålet om, 
hvor strømmen skal komme fra, når det ikke blæser og solen ikke skinner er blevet debatteret. Endvidere er 
der fokus på udenlandsforbindelserne, og hvor vidt strømmen herfra er sort strøm. Ligeledes har vi forsøgt 
at påvirke politikkerne til at droppe afgiftsstigningen på gas til decentral kraftvarmeproduktion, dog uden 
held. 

Vi har i det forgangne år brugt konsulentbistand fra Erik Nørregaard for bedre at komme til ordre hos vores 
politikere, efter at vi selv forgæves havde forsøgt at få nogle møder i stand med de energipolitiske 
ordførere. Indtil videre har indsatsen dog ikke båret frugt, men vi håber, at det på sigt vil være med til at 
skabe bedre politiske vilkår. 

I årets løb har vi i bestyrelsen også haft fokus på biogasbranchens grønne certifikater idet vi har set det som 
konkurrenceforvridende, at biogasselskaberne både har fået tilskud til opgradering af biogas og grønne 
certifikater, som kunne sælges videre. 

Vi forsøger fortsat at være synlig bl.a. via foreningens hjemmeside, Facebookside og nu også LinkedIn, og vi 
opfordrer fortsat medlemmerne til jævnligt at besøge hjemmesiden, Facebook og LinkedIn 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. 

Således fremført på generalforsamlingen den 19. maj 2021. 

Leif Hornbak, bestyrelsesformand. 


