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hvordan og hvor stabil den ser ud i fremtiden. Lige nu er der ingen der ved hvor olieprisen lander i
opadgående retning med balladen i Iran og Saudi-Arabien.
Vi drøfter nu i bestyrelsen hvilke virkemidler der kunne give flere oliekunder på. Hver oliekunde vil
faktisk give et positivt bidrag til os alle efter få år. Så det kunne være fantastisk hvis nogle stykker af
disse havde lyst til at komme med i vores selskab.
Som i husker fra sidste år havde vi fået Bellisvej med og de blev tilsluttet sidst på året 2018
Det har været godt for alle med det ekstra forbrug, både dem på Bellisvej og alle andre forbrugere.
Især på et år som i år med lavt forbrug hos rigtigt mange.
Afsluttende bemærkninger
I år skal der lyde en speciel stor tak til Jens og Brian. De har taget godt over efter Frank og har været
en stor årsag til at var kunne opnår den gode økonomi som i netop har hørt om. Tak for jeres
fleksibilitet omkring mange af de nye ting var har indført.
Om lidt er det netop et år siden vi fastansatte Brian. Han har et års jubilæum her d. 1.10 og vi håber
på mange gode år med jer begge.
Og til bestyrelsen vil jeg også sige en stor tak. Ikke mindst for alle jeres spændende indspark til vores
bestyrelsesmøder, men også i forbindelse med strategidrøftelserne hvor vi er kommet rigtigt langt og i
den forbindelse har været rigtig meget omkring.
Det bliver en spændende fremtid vi ser ind i.
Spørgsmål til beretningen:
 Niels Andersen fra Skolelodden spurgte til, hvad der kunne være en hindring for nye kunder.
Niels nævnte selv, at det kunne være prisen. Svend Müller besvarede spørgsmålet med, at
sammenligning mellem olie og fjernvarme stort set er ens, men til gengæld får man i
fjernvarmen fuld service på anlægget.
 Olav Hintze spurgte til varmeprisen i 2025. Faldet er på hele varmeregningen. Svend Müller
nævnte, at man sandsynligvis kommer til at se på en regulering af varmeprisen i forhold til
den faste afgift og varmeprisen.
Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab og punkt 4. fremlæggelse af budget, tages under
samme punkt.
Bent Rasmussen fremlagde årsregnskabet. Årets resultat er på kr. 290.000 Samlede indtægter er på
kr.10.406.000. Samlede udgifter er på kr.10.116.000. Egenkapitalen er på -967.214 Langfristet gæld
er på kr. 39.501.669. Kortfristet gæld er på kr.6.710.628. Der er aktiver for og en bogført værdi på kr.
45.245.083. Der er passiver på i alt kr.45.245.083. Der er således en negativ egenkapital på kr.967.214.
Olav Hintze havde spørgsmål til regnskabet vedr. vedligeholdelse, og om den stigende udgift der
skyldes at forbrugerinstallationen er ved at være tæret.
Forklaringen er at et fremløbstemperatur optimeringssystem er indkøbt på denne konto.

