
 
 

Nyhedsbrev nr. 26 – maj 2022 

En enig kommunalbestyrelse godkendte tirsdag den 26. april fjernvarmeprojektet i Ollerup-
Vester Skerninge-Ulbølle.  
Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at alle kommunens bygninger i området skal 
tilsluttes fjernvarme. 
 
Med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning kan bestyrelsen i fjernvarmeselskabet nu 
igangsætte en kampagne for at skaffe de mindst 624 forbrugere, der skal findes indenfor en 
periode på 12 måneder.  
 
Med beslutningen er, som flere af politikerne i kommunalbestyrelsen sagde det, 1. etape 
gennemført, og nu starter 2. etape. 
Den 1. etape har været både lang og fyldt med mange udfordringer. Der var ros og anerkendelse 
til bestyrelsen for den store vedholdenhed og tro på projektet. En anerkendelse, som kan deles 
med de mange lokale støtter og samarbejdspartnere, som har været med til at bære projektideen 
i de sidste 8 år. 
 
Den virkelige opgave starter dog først nu, hvor lokalsamfundet skal vise deres faktiske 
opbakning til projektet, ved at tegne forpligtende kontrakter.  
De stigende energipriser og Regeringens energiplan om udfasning af naturgas er som en appelsin i 
turbanen på fjernvarmetilhængerne. 
 
Fra slutningen af maj igangsættes en informationskampagne, hvor man kan tilmelde sig 
fjernvarmen. Dette kommer der mere information om i den nærmeste fremtid. 
 
TIDSFORLØB i maj 2022 
 
19.maj: Generalforsamling i Fjernvarme 5762 
 
20 maj: Kampagne for tilmelding til fjernvarmeprojektet starter. 
 
I juni holder vi kampagnens 1. forbrugermøde.  
Her vil vi fortælle om det nye projekt, tilslutningsbidrag, leveringsbestemmelser og varmepriser. 
På mødet vil der være mulighed for at tilmelde sig til projektet med de nye vilkår. 
 
  



 
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING: 
 
Årets generalforsamling holdes den 19. maj kl. 19:00 på Vester Skerninge Friskole med følgende 
dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Thomas Visby) 
2. Beretning for det forløbende regnskabsår. 
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 
5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering. 
6. Forslag fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægterne, som indsættes i §8 under Selskabets 
Ledelse: 
§ 8.9: 
Bestyrelsen kan vælge at aflønne formand, kasserer og eventuelt næstformand med et 
fastmånedligt honorar. 
§ 8.10: 
Skal bestyrelsen have løst specifikke og tidsafgrænsede opgaver, kan der ansættes 
personer med de nødvendige kompetencer. Det kan være personer fra bestyrelsen eller 
andre uden for bestyrelsen. Aflønningen i disse tilfælde sker med en fastsat timeløn. 

7. Indkomne forslag fra andelshaverne. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er på valg: 
A. John Svenson (modtager genvalg) 
B. Hanne Nylev (modtager genvalg) 
C. Karen Strandhave (modtager ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår i stedet Poul Buch 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
A. Egon Kristensen (modtager genvalg) 
B. Bestyrelsen foreslår Dagmar Johansen (nyvalg) 

10. Valg af revisor. 
A. Nicolai Groth-Christensen, revisorfirmaet N. G. Christensen, Svendborg (modtager 

genvalg) 
11. Eventuelt 

 
Generalforsamlingen er åben for alle, der ønsker at følge projektet. 
Kun de, der har en kontrakt gældende frem til august 2023 har stemmeret.  
 
Med venlig hilsen 
Erik Stoumann 
Bestyrelsesformand 

 


