
Referat af ordinær generalforsamling i Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 
Tirsdag d. 25. september 2018 på værket. 
 
DAGSORDEN: 
 
1 Mødet åbnes af formanden 
2 Valg af dirigent 
3 Beretning for det forløbne regnskabsår ved formanden 
4 Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse 
5 Budget for indeværende driftsår fremlægges 
6 Forslag fra bestyrelsen 

Herunder investeringsplan for kommende år 
7 Indkomne forslag fra andelshaverne 
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er:  
Søren Frandsen (formand)  
Ove Krogsøe (sekretær)  

Øvrig bestyrelse: 
Steffen Lauridsen (næstformand) 
Claus Riber (kasserer) 
Anders Pilgaard  

9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
På valg er: Tove Høgh Olsen og Peder Bo Sørensen 

10 Valg af revisor 
11 Eventuelt 
 
Ad 1. Søren Frandsen bød velkommen til 16 fremmødte stemmeberettigede. 
 
Ad 2. Finn Pedersen blev valgt til dirigent. GNF konstateret lovligt indkaldt. 
 
Ad 3. Søren Frandsen fremlagde beretningen  
 (Beretning kan ses på www.ryekv.dk) 
 
 SP: Hvad har effekten været ved kontakt til alle dårlige afkølere? 

SV: Vi har konstateret en lille forbedring. Der følges fortsat op. 
SP: Hvis man ikke har hørt fra værket vedr. afkøling, kan man så regne med at den er OK? 
SV: De dårligste afkølere er blevet kontaktet i første omgang og vi optimerer løbende på afkølingen. 
Formanden opfordrede til at man sætter klistermærker på radiatorerne, hvis man var i tvivl. 
SP: Vil en 3. boring hjælpe på priserne? 
SV: Ikke nødvendigvis – pga. den begrænsede indvindingstilladelse. 

Vi arbejder med 2 scenarier: 
- Genvinding af vandet i nyt varmepumpe system 
- Nyt vandværk, hvor vi kan udnytte vandet – ca. 1 mio. km3 – ikke endeligt – afventer 
Skanderborg Forsyning. 

SP: Skolebakken 14 – vores fremløbstemperatur er for lav – vi er lovet en løsning, men intet sket 
SV: Vi følger op. 
SP: Er det korrekt, at der i dette regnskabsår stadig er ca. 1 mio. i tilskud? 
SV: Ja – ca. 500.000 i grundbeløb frem til 1. januar 2019 og ca. 500.000 i el-produktionstilskud frem 
til 2020 
SP: Vi har nu den højeste kvm pris i DK – kan det være rigtigt? 
SV: Tarifferne er på grundlag af beregninger foreskrevet af Energitilsynet og i hovedtræk skal faste 
udgifter modsvares af faste indtægter. 
 

http://www.ryekv.dk/


 Beretning blev godkendt. 
 
 
Ad 4. Claus Riber fremlagde regnskab 
 (Regnskab og budget kan ses på www.ryekv.dk) 
 SP: Hvilken afskrivningsmodel bruger I? 

SV: Vi bruger forventet levetid som udgangspunkt. 
 SP: Kan det betale sig at beholde gasmotorerne? 
 SV: Det er noget, vi løbende diskuterer, og i 2020 skal vi beslutte det. 
 SP: Opfordring til at revurdere tarifferne!! 
 SV: Vi har lyttet til jeres kommentarer og tager det op. 
  
 Regnskab blev godkendt. 
 
Ad 5. Claus Riber fremlagde budget 
 Kasserer skal tjekke elsalg i budget?  
 Budget blev godkendt. 
 
Ad 6. Forslag fra bestyrelsen 
 Der er ikke p.t. planer om yderligere investeringer. 
 Nye vedtægter blev gennemgået og godkendt. 
 
Ad 7. Indkomne forslag fra andelshaverne 
 Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 Søren Frandsen og Ove Krogsøe blev genvalgt 
 Peder Bo Sørensen indtræder i stedet for Steffen Lauridsen 
 
Ad 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 Tove Høgh Olsen blev genvalgt 
 Carsten Dreier blev nyvalgt 
   
Ad 10. Valg af revisor 
 Lindegaard Revision valgt til ny revisor efter forslag fra bestyrelsen. 
 
Ad. 11. Eventuelt 
 Kommentar vedr. tariffer allerede diskuteret. 
 
 
Attesteret af dirigenten den______________________ 
 
 
___________________________________________ 
Finn Pedersen 
 

http://www.ryekv.dk/

