PRESSEMEDDELELSE

Stort fremmøde til generalforsamling i Skive
Fjernvarme
Mere end 100 andelshavere, der repræsenterede 703 stemmer, deltog i Skive Fjernvarmes
ordinære generalforsamling den 11. september 2019.
Skive, 12. september 2019 - På generalforsamlingen kunne Skive Fjernvarmes formand Ulla K.
Holm berette om en atypisk varmesæson med et noget lavere varmesalg end budgetteret. Det
lavere varmesalg har resulteret i, at der er sendt ca. 8,9 mio. kr. inkl. moms tilbage til forbrugerne.
I årets løb er der kommet 32 nye kunder til, og det samlede antal målere udgør nu 3.642 stk. Ulla
K. Holm berettede ligeledes, at Energiklagenævnet igen har stadfæstet projektforslaget, der
omfatter etablering af en ny flisfyret kedelcentral på Holstebrovej og muligheden for konvertering
af mere end 1.500 gas- og oliekedler til fjernvarme i den nordvestlige bydel. Ligeledes orienterede
Ulla K. Holm om, at bestyrelsen i efteråret vil drøfte et forslag om gennemførsel af projektet som
efterfølgende vil blive forelagt på en ekstraordinær generalforsamling.
Da Skive Fjernvarme på en ekstraordinær generalforsamling i foråret 2019 besluttede at lade
regnskabsåret følge kalenderåret, orienterede Ulla K. Holm om, at acontobetalinger ændres fra ni
til seks rater i 2020. Første rate vil blive opkrævet i februar og herefter i marts, maj, juli,
september og november. Varsling omkring denne ændring er sendt ud til alle forbrugere via
betalingsservice i september måned.
På generalforsamlingen blev et forslag fra parcelhusejerne om stemmebegrænsning på 25
stemmer til ejere af større ejendomme indgående drøftet. Ved en efterfølgende afstemning blev
forslaget dog nedstemt.
På generalforsamlingen var der ligeledes valg til bestyrelsen, og her blev Ricard Jørgensen valgt
som repræsentant for gruppe 1, der dækker parcelhusejere og ejerlejligheder. I gruppe 2, der
dækker ejerlejlighedsforeninger, andelsboligforeninger og boligselskaber, blev Ulla K. Holm
genvalgt. Ligeledes var der genvalg til Steen Ginnerup, der repræsenterer gruppe 3, som er ejerne
af offentlige bygninger, private udlejere og erhverv. Desuden var der valg af suppleanter, hvor
Jørgen Viborg blev valgt for gruppe 1, Nanny Dahl for gruppe 2, og Nikolaj Feldager for gruppe 3.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Ulla K. Holm som formand og Steen
Ginnerup som næstformand.
Om Skive Fjernvarme
Skive Fjernvarme a.m.b.a. har 3.642 målerenheder og havde i 2018/2019 et varmesalg på 113.409
MWh. Skive Fjernvarme ejer og driver det totale ledningsnet, som består af godt 76 km.
hovedledning og 53 km. stikledning. Læs mere på www.skivefjernvarme.dk

