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Referat af 

Bestyrelsesmøde Læsø Varme A/S 

tirsdag d. 06.02.2018 kl. 09.15 - Mødesalen 

Deltagere: 

Per Bragt - bestyrelsesformand 
Folmer Hjorth Kristensen - bestyrelsesmedlem 
Jens Morten Hansen - bestyrelsesmedlem 
Thomas Birch Johansen - forbrugerrepræsentant 
Bo Jensen - medarbejderrepræsentant 
Hanne Krogh - administration 
Berith Jensen - administration 
Hans-Henrik Hjorth-Bak - driftsleder 
Jørgen Vestby Christiansen - direktør og referent 

1. Meddelelser fra formanden. 

2. Udestående emner fra sidste bestyrelsesmøde. 
Se punkt 4A 

3. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder i perioden -
herunder pkt. 4 -

4. Emner til debat: 

A. Ændret forretningsorden 
Behandling af forslag til ændret forretningsorden. 

Beslutning: 
Oplæg blev godkendt. 

B. Mageskifte vedr. areal ved varmeværket og grunden ved det gamle elværk 
Orientering om status på sagen. 

Beslutning: 

Mageskifte blev godkendt. 

C. Honorering af bestyrelsesmedlemmer 
Læsø forsynings bestyrelse har på møde den 15. november 2017 udtrykt ønske om en honore
ring af bestyrelsens medlemmer. 

Begrundelsen for ønsket om honorering er den arbejdsbyrde , der pålægges formand, kommu
nalt udpegede bestyrelsesmedlemmer samt både forbrugervalgte og medarbejdervalgte re
præsentanter . I forbindelse med vedtægtsændringer i Forsyningen, foregår der nu valg af for-
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brugere og medarbejdere i samtlige forsyningens bestyrelser og ikke kun i vandselskabet som 
hidtil. 

Vedtægterne for Læsø forsyning indeholder ikke umiddelbart en forpligtelse til, at Læsø Kom
munalbestyrelse skal godkende et sådant ønske, men Læsø forsynings bestyrelse finder det 
hensigtsmæssigt, at Kommunalbestyrelsen har forholdt sig til spørgsmålet. 

Derfor behandlede Læsø Kommunalbestyrelse på møde den 29. januar 2018 spørgsmålet og 
vedtog at give mandat til Forsyningen om at beslutte honorering svarende til Færgens bestyrel
se. Måtte Forsyningens bestyrelse beslutte yderligere begrænset honorer ing til medlemmer, 
anerkendes denne beslutning . 

Der er således mulighed for en beslutning om honorering i Forsyningens bestyrelse. 

Beslutning: 

Formanden honoreres med kr. 48.000 om året. Øvrige medlemmer honoreres med kr. 12.000 

om året for den samlede deltagelse. Aftalen er alternativet til udbetaling af diæter. Aftalen er 

gældende fra 1. februar 2018. 

D. Driftsmæssig årsplan 2018 
Gennemgang af driftsmæssig årsplan 2018 

Beslutning: 

Efter overstået droneflyvning kikkes der på mulighederne for reduktion af varmetab. Herud

over kikkes der på samme problemstilling i forbindelse med udskiftning af målere. 

E. Solvarme ved varmeværket 
Der er indhentet lønsomhedsberegning for investeringen i solvarme tilknyttet det eksisterende 
varmeværk. Udgangspunktet for dette vil være indkøb af jord på matr.nr. 8a beliggende bagved 
varmeværket, hvor der projekteres med 4.000 m2 paneler, på et areal af ca. 12.000 m2. Tilhø
rende skal etableres forventet 800 m3 buffertank. Forventeligt vil dette kunne forsyne 2.100 
MWh om året, svarende til 32 % af årets samlede varmeproduktion. 

Mht. Tilskud - Kopieret fra "inspirationskatalog om solvarme" 
Fjernvarmeselskaber er underlagt krav om energibespare/ser. Indtil 2015 kunne fjernvarme
selskaber der etablerede so/varmeanlæg medregne værdien af energibespare/ser beregnet på 
grundlag af første års varmeproduktion. Denne mulighed er forlænget, således at solvarme/æg
get skal være godkendt senest den 30. juni 2018 og idriftsat senest den 30. juni 2019. Der kan 
dog højest medregnes en energibespare/se på 8.000 MWh fra so/varmeanlæg hos et fjernvar
meselskab . Det er vigtigt at der udarbejdes en aktøraftale inden etableringen af so/varmeanlæg
get igangsættes . Værdien af energibespare/sen har medført en reduktion af investeringen, og 
dermed forbedring af rentabiliteten. 

Det er således muligt at indhente tilskud til projektet i henhold til ovenstående. Dette kræver 
dog en hurtig behandling af projektforslaget. Tilskudsbeløbet vil, hvis tidsfristen overholdet, be
løbe sig til ca. 700.000 kr. 

Den foreløbige konklusion er, at et solvarmeanlæg til Læsø Varmes forhold (uden medtagning 
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af tilskud , levetidsforlængelse på kedel, fragtomkostninger mv.) ikke vil give nogle økonomiske 
fordele på en 20-årig periode . Anlægget formodes dog at have tjent sig selv hjem. 

Beslutning: 
Der skal arbejdes videre med muligheden, men det forudsættes at der skal være en fornuftig 
rentabilitet . 

F. Varmemålere 
Alle varmemålere er skiftet og sender data - projektet er således afsluttet . 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

G. Termografering 

Nettet er termograferet den 4. december. Termograferingen var vellykket og viser ikke større 
tegn på fejl. Dog er der områder, der bør undersøges. Termograferingen afslørede således ikke 
akutte problemstillinger på nettet, men udpejede områder , hvor der er varmetab. 

Beslutning: 

Taget til efterretning . 

H. Rundvisning på varmeværket 

5. Evt. - Der arrangeres åbent hus på varmeværket , fredag den 20. april 2018 kl. 15-18. 

6. Næste møde 

Bilag: 
Forslag til forretningsorden 

Referent: 

06.02.2018 

~~t✓
Jørgen V tby Christiansen 



Folmer Hjorth Kristensen 

~
JeI s Morten 
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Læsø Varme A/S 

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06.02.2018 

Læsø, den 06.02 .2018 

,/ ~~er~ 
Hansen 

Thomas Birch Johansen 
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