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Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem Thomas Storm
Thomas Storm bestyrelsesrepræsentant fra Favrskov Kommune, bydes velkommen.

Godkendelse af sidste referat
Referatet fra sidste møde gennemgås ikke, da det allerede er godkendt af bestyrelsen på et online møde.

Orientering om driften
En væsentlig del af den fremtidige driftsstrategi er, at lade varmepumpeenhederne med den laveste
produktions pris dække mest mulig grund last.
Det undersøges med Grundfos kapaciteten kan udvides på Energicentralen.
Spildevandscentralen skal op i ydelse, den yder permanent 1 MW for lidt. D lægges en plan sammen med
leverandøren, for hvordan kapaciteten kan øges.
Varmepumpecentralen leverer den dimensionerede effekt men COP-værdien skal øges i samarbejde med
leverandøren.
Tilsammen kan varmepumpeenhederne dække mellem 65 -70% af varmebehovet til GUES, inkl.
ledningstab. Målsætning er at optimere på drift og ledningsnet, så de fremover kan levere op til 75%.
De gasfyrede enheder skal så dække de resterende 25% med naturgas efter endt optimering.
Ifølge strategien skal kedlerne producere de resterende 25% varme der mangler mellem produktion og
forbrug. Gasmotorerne skal primært stå til rådighed for elmarkedet og kun starte op ved meget høje priser i
elmarkedet.
Den mest energieffektive motor skal dog levere grundlast sammen med kedlerne, når priserne i elmarkedet
er høje nok til det og skal samtidig stå til rådighed i markedet for frekvensregulering, som i perioder kan
være ret lukrativt.
Det undersøges om GUES kan købe sig en forsikring mod stigende gaspriser, ved at ombygge mindst en af
kedlerne på Varmecentralen, til at køre på dieselolie. En evt. besparelsen kan være ret markant med de
nuværende markedspriser på naturgas og dieselolie.
Evt. bioolie, eller biogas leveret via naturgasnettet, kan være lige så interessant prismæssigt som dieselolie.
Den defekte gasmotor i Ulstrup ønskes renoveret, så den kan generere en indtægt i reservelast markedet.
Driftsstrategien for Ulstrup er at producere mellem 50-60% af varmebehovet lokalt, resten skal komme via
transmissionsledningen fra Bjerringbro ved 47 ⁰C, derved reduceres ledningstabet i transmissionsledningen
betragteligt.

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. Realskolevej 18, 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 14 22 www.gues.dk

Ledningsnettet i både Bjerringbro og Ulstrup skal optimeres maksimalt, ved at overvåge forbrugere med
dårlig afkøling, samt ved at tilpasse fremløbstemperaturer efter det faktiske behov i de forskellige områder
af byerne.

Info om medarbejdernes reaktion på ny direktør og bestyrelseskonstitution.
Den ny direktør blev taget særdeles godt imod, af samtlige medarbejdere.
Bestyrelseskonstitueringen gav ikke anledning til bemærkninger fra medarbejderne

Meddelelser
Det er et ønske i forbindelses med bestyrelsesarbejdet, at anvende bestyrelsesportalen fra BetterBoard til
kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne, efter anbefaling fra Dansk Fjernvarme. Portalen gør
kommunikationen mellem bestyrelsesmedlemmerne nem og sikker og af hensyn til GDPR-lovgivning er det
en god og korrekt løsning.

Status om pressehenvendelser
Der har i en periode været meget fokus fra presse og medier på GUES, også fra de landsdækkende medier.
Interessen fra medierne skal håndteres af GUES bestyrelse, via formanden som er bestyrelsens talerør.
Den generelle holdning i bestyrelsen vil fremover være, at GUES skal koncentrere sig om at informere
forbrugerne via lokale medier som Bjerringbro Avis og hjemmeside.

Økonomi - Gennemgang af budget og forbrugerpriser
Det nye driftsbudget for hele 2022 tager udgangspunkt i driftsstrategien nævnt under punkt 3. og
indeholder tilstrækkelig med robusthed til at både el og gaspriser kan variere.
Går Ukraine krisen helt i hårdknude og oplever vi meget voldsomme prisstigninger på naturgas, kan der evt.
konverteres til at fyre med miljødiesel eller bioolie på kedlerne, hvis myndighederne tillader det.
Der ligger en buffer gemt i at de kommende forårs måneder med stor uro og usikkerhed vedr. gaspriser mv.
er en periode med lavt varmebehov.
Der ligger selvfølgelig også en mulighed for at varsle en ny varmepris senere på året, hvis el- og gaspriserne
udvikler sig meget uheldigt i den forkerte retning.
Et skriv og en tabel som beskriver varmeprisstigningen både i procent og faktiske kroner, for resten af
varmeåret gennemgås og det aftales at lægge på GUES hjemmeside, når den nye varmepris er godkendt.

Vedtagelse af 2022 forbrugerpriser
Efter gennemgang af det nye driftsbudget, blev en ny MWh pris på kr. 978,- inkl. moms vedtaget, for de 3
kommende kvartaler, af en enig bestyrelse.

Gennemgang af projekter
Punktet blev udskudt til drøftelse på næste møde.

Info om samarbejde med Grundfos og andre erhvervskunder
Grundfos er tilfreds med valg af ny direktør i GUES og vil gerne drøfte en udvidelse af samarbejdet omkring
Energicentralen.
Bjerringbro Idrætspark ønsker hjælp til optimering afkølingen.

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. Realskolevej 18, 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 14 22 www.gues.dk

Der skal tages kontakt til Super Brugsen i Bjerringbro som tilsyneladende har et færdiggjort projekt klar til
udnyttelse af deres overskudsvarme fra køleanlæg.

Drøftelse af Stenshede projekt på pause
Det har tidligere været meddelt at Stenshede projektet skulle sættes på hold pga. de stigende energipriser.
Den nye godkendte varmepris medfører dog, at fjernvarme er et et attraktivt valg i hele GUES forsyningsområde og bestyrelsen ønsker derfor at fortsætte Stenshede fjernvarmekonverteringsprojektet.
Projektleder og direktør får til opgave at meddele budskabet via Bjerringbro Avis, så budskab udbredes til
alle potentielle kunder i området.

Drøftelse af ønsket kommunikation til forbrugere
Alt kommunikation med forbrugere skal fremover ske via GUES hjemmeside og Bjerringbro Avis.
Kommunikation til pressen skal kun være til lokale aviser, hvor formanden udtaler sig om politiske emner
og direktøren udtaler sig om tekniske og driftsmæssige emner.

Generalforsamling, hvornår? Med tilmelding.
Generalforsamlingen skal holdes i henhold til vedtægterne dvs. inden 4 måneder efter et regnskabsårs
afslutning, torsdag den 21. april kan være passende.
Der vil komme spørgsmål på generalforsamlingen som skal behandles af bestyrelsen, bl.a. er spørgsmål om
størrelsen af det faste bidrag aktuelt.

Tidsplan for kommende møder.
Det aftales at bestyrelsesmøderne flyttes til at lægge sidst på måneden, idet gasfaktura, el-salgsfaktura mv.
først modtages omkring den 20. i måneden.

Eventuelt
Det diskuteres hvor store mængder grundvand der pumpes op ved ATES anlægget ved
Spildevandscentralen, fordi Viborg Kommune måske ønsker at ændre på praksis omkring oppumpede
vandmængder.
Det diskuteres hvornår GUES kan tilbyde fjernvarme til Hagenstrupparken i Ulstrup og svaret er, at det vil
ske når Stenshede projektet er afsluttet, det bliver først efter sommerferien 2022

Møde slut - næste møde d. 24. februar 2022.
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