Nyhedsbrev nr. 13 - maj 2019
Indkaldelse til generalforsamling den 28. maj 2019.
Mødet holdes på Vester Skerninge Friskole kl. 19 i hallen med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning for det forløbende regnskabsår.
Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Budget for indeværende driftsår fremlægges.
Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.
Forslag fra bestyrelsen.
Indkomne forslag fra andelshaverne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og følgende er på valg:
A. Erik Stoumann
B. Martin Andersen
C. Rudi Rusford
D. Per Bach
E. Karen Strandhave (har som suppleant erstattet Orla Hansen i 2018)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
A. Egon Kristensen
10. Valg af revisor.
A. Nicolai Groth-Christensen, revisorfirmaet N. G. Christensen, Svendborg
11. Eventuelt
Vedr. 1

Bestyrelsen foreslår Aage Sækmose.

Vedr. 8

Alle er villige til at modtage genvalg.

Vedr. 9 A

Bestyrelsen foreslår genvalg.

Vedr. 10

Bestyrelsen foreslår genvalg.

NB! Der kan købes øl eller vand

GODKENDELSE AF VORES PROJEKT:

Svendborg Kommune godkendte fjernvarmeprojektet på sidste møde før sommerferien 2018, men
naturgasselskabet ankede afgørelsen til Energiklagenævnet. Foreløbig har vi svaret på spørgsmål og
uddybet projektet 4 gange og 4 svar er afsendt den 3. maj.
Naturgasselskabet mener, at vores projekt er vurderet økonomisk urealistisk med for lave anlægsudgifter.
Vores rådgiver har derfor fundet det nødvendigt at projektere fjernvarmeværk og net færdig til udbud. Det
er ud over vores økonomiske aftale med rådgiver, men jeg tror, de er blevet ramt på deres faglig stolthed,
og de har foreløbig gjort det uden beregning.
Til vores store lettelse har det vist sig, at tilbuddene holder sig inden for vores budget, og vi kan med ro i
sjælen arbejde videre.
Seneste spørgsmål medio april indeholdt ikke afgørende nyt, og vi er nået til den konklusion, at taktikken
fra gasselskabet er at trække tiden mest muligt. Derfor har vi nu bedt om, at ankenævnet træffer en
afgørelse på det foreliggende grundlag.

FINANSIERINGEN AF VORES PROJEKT:
Vi arbejder fortsat på finansieringen af projektet.
Vi har sendt ansøgninger til 4 realkreditinstitutter, 4 pensionskasser og 4 banker.
De fleste har svaret negativt, men 2 banker har tilbudt et fint fast forrentet lån uden krav om en
kommunegaranti.
Det ser dog ud til, at Kommunekredit, der har tilbudt et meget billigt fast forrentet lån, bliver den billigste
finansiering, men som vi oplyste sidst, bliver det prisen på en kommunegaranti, der bliver afgørende for
den billigste finansiering. Forhandling om prisen på en kommunegaranti er i gang, men kan først afsluttes,
når vores godkendelse er på plads.
En ny bank har henvendt sig i april måned, og vi har haft et godt møde om finansiering.
Det var interessant at høre om deres finansiering af andre fjernvarmeprojekter, og de foreslog en todelt
finansiering med et byggelån med kommunegaranti og en efterfølgende langsigtet finansiering uden
kommunegaranti.

GRUNDLAG FOR AT IGANGSÆTTE PROJEKTET:

Som vi skrev sidst, skal vi have et tilstrækkeligt antal kunder, for at vi må igangsætte projektet. Der er et
krav om et samlet forbrug på 11.000 MWh/år svarende til 607 forbrugere, og med storforbrugere har vi
allerede noget, der svarer til omregnet 816 forbrugere.

PLAN FOR AT IGANGSÆTTE PROJEKTET:

Så snart Energiklagenævnet har afgjort sagen til vores fordel, og finansieringen er på plads, vil bestyrelsen
træffe afgørelse om igangsætning af projektet.
Som grundlag for denne beslutning vil vi opdatere anlægsbudgettet med de justeringer, vi har accepteret
under ankesagen. Med de aktuelle forbrug, vi har fået fra jer forbrugere, samt den rigtige finansiering, vil vi
også opstille et driftsbudget for 1. hele driftsår. Hvis projektet stadig giver et positivt resultat, er vi klar til at
trykke på startknappen.
Rambøll vil herefter færdiggøre projektet, og her er vi langt, da noget af denne opgave som tidligere
beskrevet, blev foretaget ved årsskiftet 2018/2019. Herefter skal projektet sendes i udbud.
Sideløbende hermed vil bestyrelsen starte en ny hvervekampagne for at tilbyde tilslutning. Det vil ske i
etaper startende med hovedledningen fra øst til vest. Når vi har valgt entreprenør og sammen med denne
har lagt en udbygningsplan, vil kampagnen fortsætte efter denne plan.
Under forudsætning af, at Energiklagenævnet træffer en positiv afgørelse inden udgangen af juli måned, vil
hvervekampagnen gå i gang i løbet af september måned 2019.
Med venlig hilsen
Erik Stoumann
Bestyrelsesformand

