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BESTYRELSENS 
BERETNING FOR 2019 

Set i lyset af verdenssituationen, som den ser ud i øjeblikket, så syner 2019 året for GEV ikke af meget. 
 
Det skal dog også lige siges, at 2019 var det som jeg vil kalde et ”drifts-år” på alle områder. 
Vi byggede ikke store nye værker. Kun en luft/vand varmepumpe på værket i Stenderup-Krogager kunne det blive til. 

GEV Varme: 

Men at det blev et drifts-år, er bestemt ikke nogen dårlig ting. Det kan vi jo se på varmeprisen. Da Dansk Fjernvarmes 
prisstatistik blev offentliggjort i august, lå GEV Varme på en flot 2. plads. Kun i Vildbjerg var varmen billigere end i 
Grindsted. 
 
Slide med prisstatistik. 
 
Men nu er 2. pladsen jo, som bekendt, den første tabers plads, så da der i januar 2020 blev offentliggjort 2020 priser, så 
var det med stor tilfredshed, og stolthed, at vi kunne konstatere, at nu var varmen i Grindsted, landets billigste. Det skal 
dog retfærdigvis siges, at det ikke var fordi, at vi havde sat prisen ned, men fordi at ”konkurrenterne” havde sat priserne 
op. 
 
At vi har så billige priser, skyldes i den grad, at vi igennem mange år har været fremsynede og fleksible. Det har vi været 
på en måde, hvor vi ikke har været ”first movers” på nye teknologier, men har ageret med rettidig omhu, for nu at låne et 
udtryk fra Hr. Møller. På den måde, er det lykkedes os at holde priserne i bund, men også været i stand til at gøre noget 
for miljøet.  Vi har naturligvis gennemført de tiltag, som er blevet os pålagt, her tænker jeg bl.a. på indførelsen af 
samproduktion af kraft og varme, som jo også var en form for miljøforbedring, selvom grunden til, at det blev indført, 
nok ikke lige frem var med CO2 besparelser for øje. Vi har også bygget et flisværk og vi aftager store mængder af varme, 
fra vores genbo, netop produceret på flis. Vi har jo også en ”elkedel”, som kan producere varme på strøm. Det gør den 
ofte, og den strøm, som den bruger, er ofte produceret på vind. Det er jo i høj grad nogle tiltag, som vi har gjort, for netop 
at hjælpe miljøet. Målet er, at vi skal ende med at udelukkende at fyre med fossilfrit brændsel. Der er et stykke vej 
endnu, men det går i den rigtige retning.  
  
At det så samtidig giver god økonomisk mening, skader jo absolut heller ikke incitamentet. 
At vi arbejder med forskellige tiltag, for at blive så grønne som muligt, betyder jo også, at vi prøver forskellige ting af. Ind 
i mellem så må vi så også bare erkende, at vi laver nogle fejl. En af de fejl, som vi fik lavet i 2019, betød, at der var nogle 
husstande i Sydbyen, som fik leveret fjernvarme med for lav en indgangstemperatur, med deraf følgende problemer 
med at varme husene op. Det skyldtes rent praktisk, at vi lavede et forsøg med at sænke temperaturen i nettet, får at 
mindske varmetabet. Vi må dog erkende, at lige netop der, var vi lidt for ambitiøse og nettet var ikke klar til til det. Jeg 
skal naturligvis beklage de gener, som det har givet for de berørte husstande. Der er naturligvis skruet op for 
temperaturen igen, så der skulle ikke være flere problemer. 
 
Men generelt så vil jeg opfordre alle andelshavere til, at hvis I oplever problemer, så kontakt os endeligt med det samme. 
Så lover jeg, at der vil blive sat fokus på problemet med det samme, så der kan findes en løsning. 
 
Slide med brændselsfordeling (grøn vinkel: flis/overskudsstrøm fra vindmøller og gas fra lossepladsen) 
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GEV Elnet: 

Jeg vil ikke sige så meget om GEV Elnet. Der er egentlig heller ikke så meget at sige, bortset fra, at det bestemt ikke er 
noget guldgrube at drive elnettet. Elnettet er et hårdt reguleret område, og det virker som om, at det fra de skiftende 
regeringers side, og ikke mindst embedsværkets side, handler om, at elnettet skal centraliseres mest muligt og drives af 
nogle få, men store udbydere. Det viser sig bl.a. i, at vi bliver pålagt nogle besparelses-/effektiviseringskrav, som 
rammer de små selskaber forholdsmæssigt hårdere end de store. 
 
Men vi har ikke givet op og jeg kan ikke forestille mig, at vi gør det, før det bliver et decideret krav fra myndighedernes 
side. 
 

GEV Fiber: 

 
Heller ikke så meget at sige. Det kører ganske fornuftigt og antallet af kunder på nettet ligger stabilt. Vi havde måske 
nok håbet på en stigning i forbindelse med den strid, som kørte i mellem YouSee og Discovery, men den har været 
begrænset. 
På de indre linjer, så skete der det i 2019, at GEV Fiber solgte sin ejerandel i det selskab, som hed Fiber Backbone. Det 
var et selskab, som opstod af resterne fra det der hed Midt Vest Bredbånd, som jo stod for opstarten af 
fiberudbredelsen i de midt- og vestjyske. Det gav ikke længere nogen mening og værdi for GEV Fiber, at være medejer 
længere og Jysk Energi i Holstebro har overtaget selskabet. Det gav GEV Fiber ca. DKK 15 mio. på kontoen.  

Grindsted Vandværk: 

Som I ved, så har vi arbejdet på at fusionere Grindsted Vandværk og GEV. Det har der været brugt nogle kræfter på i 
2019 og i foråret 2020. Men det er et særskilt punkt på dagsordenen, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på her. 

Øvrige: 

Vi er jo et lokalt multiforsyningsselskab, men selvom vi er det, så er vi jo også en del af samfundet og dermed jo, på godt 
og ondt, også en del af klimaproblematikken. 
 
Men vi arbejder på, at vi ikke bare skal være en del af problemet, men i høj grad, også en del af løsningen. 
 
Slide med FN’s verdensmål. Gerne med mulighed for at kunne fremhæve nr. 13. 
 
Vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål, herunder Verdensmål nr. 13. 
 
Verdensmål 13 går både på, at vi skal bremse klimaforandringerne, og at vi skal styrke vores modstandskraft mod de 
forandringer, der nu ikke længere kan undgås. Blandt andet ved at bygge bedre kloakker, så vi undgår oversvømmelse 
ved skybrud. Hvilket jo i øjeblikket virker meget relevant, når man ser på de mængder af nedbør, som vi har fået på det 
seneste.  
 
Klima-aftalen fra Paris 2015 blev af mange eksperter kaldt et vigtigt skridt i den rigtige retning, men aftalen er ikke i sig 
selv nok til at løse problemet. Vi skal udlede langt færre drivhusgasser, end aftalen lægger op til, hvis vi vil undgå de 
mest katastrofale konsekvenser af den globale opvarmning. Derfor er det meningen, at aftalen skal styrkes løbende, så 
verden udleder mindre og mindre CO2. Det kommer til at kræve en hurtigere omstilling af den globale økonomi, end der 
nogensinde er set før, og udfordringen er enorm. 
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I december 2019 blev der blandt et bredt flertal i Folketinget, lavet en politisk aftale omkring en klimalov. Et af de 
vigtigste punkter i klimaloven, er at Danmark forpligter sig til at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder CO2, 
med 70% i 2030, sammenlignet med niveauet i 1990. 
Det er et meget ambitiøst mål, der er sat og vi kommer ikke sovende til det. Alle må give en hånd med. Også de lokale 
forsyningsvirksomheder. 
 
Så nu er vi så begyndt at kigge i andre retninger, både udad, men i høj grad også indad.  
 
Det allerseneste tiltag, vi har gjort, er at vi i samarbejde med 2 andre forsyningsselskaber, har investeret i en Tech-
virksomhed, som har udviklet et system, med tilhørende app, som kan styre ladningen af elbiler, så strømmen, og ikke 
mindst elnettet, kan udnyttes bedst muligt. Systemet gør, at man som elbilejer kan vælge om man ønsker at være mest 
muligt grøn i sin ladeprofil, eller om man ønsker at lade til billigste pris. 
 
Teknikken kan umiddelbart overføres til mange husholdningsapparater, som f.eks. opvaskemaskiner og vaskemaskiner, 
så disse kører mest, når strømmen er grønnest eller billigst. 
 
Vi er også i en proces, hvor vi kigger kritisk på vores eget ledningsnet. Det gælder både elnettet, men ikke mindst 
fjernvarmenettet, da vi ved at styre dette smartere, vil kunne opnå betydelige besparelser. Og besparelser er lig med 
mindre brug af ressourcer og dermed godt for miljøet. 
 
Vi går ikke på kompromis med forsyningssikkerheden. Det er, og vil altid være, vores første prioritet. Men den mener vi 
faktisk, at vi har styr på, så vi kan derfor godt kigge på andre ting, som kan forbedres. 
 
Men da vi jo, som bekendt er ejet af vores forbrugere/andelshavere, så har vi naturligvis også en forpligtelse til at levere 
vores ydelser til den bedst mulige pris. Med bedst mulig pris, mener jeg ikke nødvendigvis den billigste pris, men en pris, 
som tager højde for, at vi kan gøre nogle tiltag, som kan være med til at understøtte bl.a. FN’s verdensmål, herunder, 
men bestemt ikke alene, Verdensmål nr. 13. 
 
Vi ønsker også at udnytte de fordele, og muligheder, vi har som en lokalt forankret virksomhed. Vi vil være en aktiv 
spiller i lokalsamfundet og meget gerne hjælpe til med udvikling, uddannelse og tiltrækning af arbejdskraft og 
indbyggere i Grindsted. 
 
Det gør vi bl.a. ved at ”adoptere” en skoleklasse. Vi sponserer også lokale foreninger/aktiviteter, så Grindsted kan blive 
et endnu mere attraktivt sted at slå sig ned. 
 
Men vi er åbne for nye tiltag, så det er bare med at få ideerne frem og så ført ud i livet. 
Med disse ord, så vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 


