Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme AMBA

Referat infomøde 07.03.18
Tilstede bestyrelsen: Jane Kløve Boje, Bo Johannessen, Peter Lembcke, Christian Hansen, Dan Larsen, Tove
Jensen
Rådgivere: Peter Seeberg, David Schouenborg, Claus Vogelius
Referent: Tove Jensen

Jane bød velkommen, gav ordet til David (aftenens ordstyrer) og derefter fremlagde Peter Seeberg de
forventede priser pr. 1. juli 2018. (se beregningerne i særskilt fil).
Peter gennemgik de fire forskellige beregninger. Peter spurgte om der var spørgsmål – ingen reaktioner.
David orienterede om, at det var en fordel at få koblet af hurtigst muligt, da priserne bliver helt horrible.
Afgørelsen er truffet, men der resterer få klager der behandles hos Energiklagenævnet. Så snart disse er
behandlet kan der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, hvor likvidation kan vedtages.
Henrik Elgaard spurgte til om der var klaget – der er indkommet tre klager. Disse behandles pt. hos
Energiklagenævnet.
Ghita spurgte til om kommunen kan bestemme tarif-fordelingen – Claus Vogelius besvarede at det kan de,
men at advokaterne også har spurgt til det. Energitilsynet bekræfter(har godkendt fordelingen. Hun spørger
også til, hvorfor lukkedatoen er rykket fra tidligste lukning 31. maj 2019 til evt. 2022. Claus Vogelius svarer,
at det er med udgangspunkt i at alt er betalt, kommunen vurderer, at det KAN blive 2022. Vi forsøger at få
det gjort hurtigst muligt. Vi vil gøre det så let/billigt som overhovedet muligt. Lige nu afventer vi at
klagerne bliver behandlet, hvorefter vi kan indkalde til ekstra ordinær generalforsamling og vedtage en
endelig dato.
Jan Gulløv: Hvis lånene bliver indfriet så kan vi vel lukke pr. 31. maj 2019 – uanset at der aftages varme.
David Schouenborg svarer at det ER muligt, men der skal være en reel frist til at afkoble. Han mener dog
også at en dato der hedder 31. maj 2019 er en acceptabel frist.
Kirsten Eriksen: Den indflydelse kommunen har, kan det skyldes at kommunen vil have deres penge først?
David Schouenborg: ja. Claus Vogelius: Det er første gang en lukning sker i Danmark og iflg. Dansk
Fjernvarme Forening er der flere værker, der har udfordringer og måske står til lukning. Der vil være
mange, der kommer til at stå i samme problematik. Vi arbejder på en køreplan, så vi kan lukke så hurtigt
som muligt.
Henrik Elgaard: Har bestyrelsen nogen tanker om, hvordan de sidste penge skal indbetales? Hvordan skal
de inddrives? David Schouenborg: Vi har ikke den færdige model. Vi forsøger at lave en løbende
opkrævning.
Hans Kjeldgaard-Jensen: Kan der ikke laves en færdig og endelig opgørelse? Kan vi få det på skrift? David
Schouenborg: Det er ikke helt muligt, da vi også har bygninger mm. der skal sælge, så vi kan ikke sige det

med sikkerhed. Peter Seeberg: Det er ikke kun kommunekredit der skal betales, der er også gaskøb,
overrenter/indfrielsesrenter, moms samt andre kreditorer der skal betales.
Hans Kjeldgaard: kan vi regne med ca. 20-25 tkr. pr. husstand. Peter Seeberg: Ja, hvis vi taler om at indfri
kommunekredit lånene.
Stender: Er indfrielsen kvadratmeter afhængigt? David Schouenborg: Det er ikke endeligt vedtaget – lige nu
er der tale om en gennemsnitsbetragtning.
Unavngiven: Hvis alle er frakoblet 30. juni 2018, hvad vil budgettet så være? Peter Seeberg: Et skud fra
hoften - Det vil dreje sig om renter, gældsafvikling samt en anelse administration ca. tkr. 1.800 pr. år.
Benny Carlsen: Når der nu er lukket - skal salg af bygninger vel modregnes? Peter Seeberg: Ja, det skal det.
Peter Fisker: Stena betaler ca. 1,20 pr. kg. skrot. Motor og tank kan vel indbringe en sum penge – ”de er jo
deres vægt værd i guld” � �David Schouenborg: Tak for info – ja de skal også sælges.
Hans Kjeldgaard Jensen: Skal alt gæld afvikles? Peter Seeberg: ja, det drejer sig pt. om kommunekredit tkr.
3.185, kreditorer tkr 700 (gas mm) moms tkr. 300 = ca. 4-4,2 mio. der skal afvikles. Tallene er pr. 27. februar
2018 og ændrer sig løbene.
Dan Larsen: Hvis der er 40 huse tilbage 1. juli er prisen så tkr. 74 pr. år? David Schouenborg: Ja.
Dan Larsen: Hvis der nu er 20 tilbage er prisen så ca. tkr. 100? David Schouenborg: Ja, der omkring, men
tallene er ikke beregnet.
John: Betaler i dag tkr. 17 for egen opvarmning plus tkr. 15 til værket. Hvis han skal opvarme huset med
fjernvarme er prisen ca. tkr. 56, så han sparer penge – hver dag.
Claus Vogelius: Det er en økonomisk udfordring for alle. Skift hurtigst muligt, men er der nogen der skulle
have helt specifikke økonomiske udfordringer med at skifte/aftage varme, så orientér bestyrelsen. De
sender kontakt data til Claus Vogelius, der vil forsøge at tage en snak med kommunen for at afklare om de
kan hjælpe. Kommentar fra referenten: OBS: Der skal IKKE sendes personlige oplysninger til bestyrelsen, kun
kontakt data, disse videresendes til Claus Vogelius. Personlige oplysninger sendes kun mellem forbruger og
Claus Vogelius!
David Schouenborg: Der også er mulighed for leasing – kontakt evt. bestyrelsen.
David Schouenborg: Tak for god ro og orden. Opfordrede alle til at koble af hurtigst muligt, det er billigst
for alle.
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