
Referat fra generalforsamling i MKV  29.  september 2011. 
 

1. Som dirigent valgt Carsten Pedersen – indkaldelse rettidigt, genfrs. Lovlig. 

2. Formanden – Per Greve – aflagde beretning for det forgangne år – 21. regnskabsår. 

Rekordvinter med over 8900Mwh varmesalg. Rekordstore 800.000kr. skal ekstrabetales, 

mens 140.000 skal udbetales. Dette er dårlig administration og belaster likviditeten, må 

ikke ske igen.  Varmepriserne blev fastholdt, selvom de burde have været forhøjet. 

Gaspriserne fik budgettet til at vælte sammen med en for høj elpris – ikke høj nok til vores 

gaspris – som forstyrrede vores grundbeløb. En rigtig dårlig kombination. 

Vores CO2-besparelse er opnået ved at sænke fremløbstemperaturen, men vi skal finde 

nye 2%  år for år til 2020, enten hos jer eller ved et solfangerprojekt. 

Bestyrelsen har senest lykkedes med: 

a. Ny gaskontrakt på spotmarkedsvilkår, hvilket passer bedre til elniveauet. 

Basisprisen er ca 50 øre lavere pr.m3, hvilket gør elproduktion rentabelt. 

b. Startet forundersøgelse til et solvarmeprojekt, som kan give billiger varme og honorere 

vores CO2-besparelser. Projektet beskrives under bestyrelsens forslag. 

 

 Med disse tiltag forventer vi at få styr på økonomien og kunne nedbringe tidligere års 

underskud. I nær fremtid skulle det gerne resultere i lavere priser og i hvert fald bringe 

os ud af de sidste 3 års deroute. 

 

Teknisk: 

Vort anlæg har kørt ok til marts måned, hvor vores SRO-anlæg blev lynskadet. 

Det er et gammelt anlæg, hvor man ikke mere kan købe reservedele til og kun udvalgte 

teknikere kan håndtere. Der blev kombineret nye og gamle dele for at få gang i det 

igen, men det fungerer ikke særlig godt. Det er anmeldt til forsikringen for at få mest 

muligt denne vej. Vi må nok se efter et hekt nyt anlæg – forhåbentlig i forbindelse med 

et solvarmeanlæg, som vil kræve det alligevel. 

Motorerne er ok, ligeså kedel med economizer. 

For en måned siden havde vi problemer med en utæthed øverst på tanken – er rep. 

23 juni præsterede kabelnedgravere at gennembore vores hovedledning ved 

Dokkedalvej/Ny Høstemarkvej – byen uden varme i ¾ døgn. 

Vores VVS’er døde pludselig og fremover bruger vi Gistrup VVS ved Hans Rasmussen fra 

Toften. 

Vi udskifter batterier i målerne og syner installationerne. Fremover vil blive iværksat 

energirådgivning for at opnå besparelserne. 



Status på Aalborgvarme blev nævnt – forskellige spørgsmål desangående blev 

diskuteret. 

Beretningen godkendt. 

 

3. Regnskab blev fremlagt af formanden, da HEF havde meldt sent afbud pga pludselig 

sygdom. 

Forskellige punkter blev diskuteret og uddybet, dog kunne formanden ikke fremlægge 

likviditetsforløbet gennem året – HEF var manglet på det punkt. Spørgsmålet var stillet pga 

af en lav rentetilskrivning. 

Regnskab godkendt 

4. Budget for det nye år fremlagt og godkendt. 

5. Solvarmeprojekt blev fremlagt og fortsætter til en nødvendig ekstraordinær 

generalforsamling siger go efter gratispunktet overskrides i planen. 

6. Intet. 

7. Genvalg af Carsten Pedersen og Jens Jensen. Ejnar Bæk ønskede ikke genvalg og i stedet 

blev valg Henrik Saarup. 

8. Som suppleanter blev valgt Knud Jensen og Thomas Jensen. 

9. Genvalg af revisorer. 

10. evt. Alt var tilsyneladende uddebateret. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet og kaffe serveret. 
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