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Jeg ved godt, at jeg havde dette med på sidste års generalforsamling, men da 

missionen jo er det vi er ”sat i verden for”, så kan den ikke blive nævnt for tit: 

 

GEV’s Mission lyder: 

GEV/GV er et synligt, selvstændigt og lokalt forankret multiforsyningsselskab, 

der forsyner sine andelshavere med el, vand, varme og fibernet. - vi møder dig 

med go’ energi. 

Visionen beskriver så vejen til at opfylde Missionen. 

Vision  

GEV er en servicevirksomhed, med lokale og regionale aktiviteter, der er 

kendetegnet ved at være:  

  -  den primære samarbejdspartner inden for kerneområdet multiforsyning   

- aktive inden for bæredygtige og miljørigtige leverancer af el, vand,               

varme og fibernet 

     -  en attraktiv og gennemsigtig virksomhed for medarbejdere og andelshavere  

  -  proaktiv i den politiske proces   

  -  en datadrevet og procesorienteret virksomhed, der agerer innovativt   

  -  en virksomhed, hvor viden deles på tværs af fagområder i et uformelt og 

tillidsvækkende miljø   

  -  stedet, hvor netværk dyrkes og anvendes aktivt – relation kommer før sag 



Missionen og visionen skal være ”levende” begreber. De skal være kendt i hele 

virksomheden, men også meget gerne i blandt, jer, vores andelshavere. Så kan I 

forholde jer til dem og give jeres mening til kende på generalforsamlingen, så vi 

kan sørge for at at rette til, og lede virksomheden, i henhold til jeres mening. 

Bestyrelsen er jo generalforsamlingens forlængede arm og det er vigtigt, at der er 

overensstemmelse i mellem andelshaverne og bestyrelse. 

 

Den grønne omstilling. 

På sidste års generalforsamling talte jeg også om den grønne omstilling. Dette 

emne er bestemt ikke blevet mindre aktuelt og det drøftes ofte, hvis ikke hele 

tiden, i medierne. 

Vi har i bestyrelsen, og i GEV i særdeleshed, arbejdet med den grønne omstilling i 

2018. Herunder ønsket om at GEV skal være fossilfri senest i år 2030. Vi vil også 

være CO2 neutrale, men lige netop dette område er vi lidt udfordrede på, da det at 

blive CO2 neutral kan være en ret omfattende proces. Dels så skal vi have de rette 

data til rådighed og så skal vi forholde os til alle led i kæden, herunder 

leverandører. Vi har derfor været nødt til at sætte nogle milepæle op. Den første 

milepæl er, at vi vil være CO2 neutrale for den del af processen, som vi selv 

kontrollerer i 2025.  

Så vil vi sætte separate milepæle op for vores leverandører henad vejen. På et 

tidspunkt, inden alt for længe, så har vi forhåbentligt, overblik over alle led i 

processen, så vi kan sætte et årstal på, hvornår GEV skal være CO2 neutral, fra 

vugge til grav. Det vil være til gavn for miljøet, men bestemt også for 

virksomheden og dermed lokalområdet. 

 

FN’s verdensmål 

Et andet meget aktuelt emne, som vi også har valgt at fokusere på, er FN’s 17 

verdensmål.  

Nu er det jo ikke således, at vi i GEV kan redde verden, men vi kan sagtens 

bidrage. Mange af målene falder helt i tråd med den grønne omstilling, så vi er 

faktisk godt i gang. 

Kigger man på målene, så vil det jo nok være målene 7, 9 og 13, som ligger lige 

for, da disse jo handler om energi, infrastruktur og klimaindsats. 



Men det er jo også relevant, at tale om sundhed og trivsel i blandt medarbejderne. 

Vi har også valgt at ansætte et par elever på kontoret, så vi kan give dem en 

kvalitetsuddannelse. Og vi vil da helt bestemt også gerne bidrage til bæredygtige 

byer og lokalsamfund, ansvarligt forbrug og produktion, samt indgå i nogle 

fornuftige partnerskaber, så vi kan sikre os, at udviklingen indenfor disse områder 

vil fortsætte og udvikles. 

 
 
Bortfald af grundtilskud 
 

Jeg har gennem de seneste år gjort opmærksom på, at det såkaldte grundtilskud 

ville forsvinde med udgangen af 2018. Det er nu sket og hvad blev konsekvensen 

så? 

Set ud fra varmeprisen, så er der ikke sket noget. Vi har fastholdt den meget lave 

varmepris fra 2018, som i øvrigt var landets 5. laveste varmepris, målt på et 

såkaldt standardhus. Det har vi dog kun, kunnet gøre ved hjælp af det store 

forberedelsesarbejde, som vi har gjort i gennem de seneste år.  

Vi vil rigtigt gerne sikre os, at vi også fremadrettet kan holde en fornuftig, lav 

varmepris. Det har bl.a. gjort ved at afskrive ekstra på vores eget flisværk i 2018. 

Det har så kostet lidt på bundlinjen, men vi vil hellere tage et underskud nu og så 

være forberedte til fremtiden. Hvad det har kostet, vil I kunne se af regnskabet, 

som vil blive gennemgået senere.  

 

Jeg kan naturligvis ikke stå her og love, at varmepriserne ikke vil stige i fremtiden. 

Men vi føler, at vi har gjort hvad vi kunne, for at være på forkant og dermed undgå 

de enorme stigninger, som har ramt andre værker. 

 

 

Status på DuPont 

 

Som I ved, så har GEV Varme indgået en aftale med Dupont om at aftage, primært 

overskudsvarme, men også ”merindfyringsvarme”, baseret på flis. 

 

Det er en god aftale vi har lavet. For både Dupont og GEV, men også for miljøet. 

 

I 2018 blev godt og vel halvdelen af varmen i Grindsted leveret fra DuPont. Dette 

svarer til ca. 62.000 MWh. 

 

Resten af varmen har vi så selv produceret. Dels på vores eget flisværk, men ellers 

på den produktionsform, som bedst har kunnet betale sig, på det givne tidspunkt. 



 

Vi er glade og godt tilfredse med aftalen med DuPont, men vi skal være 

opmærksomme på, at vi skal have et backupsystem klar, hvis der er udfald fra 

DuPont. Det skete faktisk i januar i et par uger. Og så er det jo godt, at vi selv kan 

levere varmen.  

 

 

GEV Elnet 

 

 

Nu er GEV jo andet end varme. Vi står jo også for leverancen af el til vore 

andelshavere. Uanset hvor man så har valgt at købe strømmen. Vi håber dog, at 

Samstrøm, som vi jo er medejere af, vil forblive den foretrukne leverandør i 

Grindsted. 

 

GEV Elnet er et selskab, som er underlagt en stram regulering. Vi bliver mødt af 

nogle skarpe effektiviseringskrav, hvilket betyder, at det bliver sværere og sværere 

at få økonomien til at hænge sammen. Og netop på grund af reguleringerne, så kan 

vi ikke bare sætte priserne op. Vi vil jo også gerne holde et lavt prisniveau. 

 

Priserne, eller tarifferne, som de også kaldes, er faktisk ganske fornuftige. GEV 

Elnets tariffer er ikke landets laveste, men sammenlignet med vore nærmeste 

naboer, så ligger vi ”lunt i svinget”. 

 

Og da GEV Elnet udgør ”rygraden” i GEV A/S administration, så har vi valgt at 

acceptere, at det koster lidt, at drive EL distribution. 

 

Alternativet ville være, at vi solgte elnettet til en af vores kon-kollegaer, hvilket 

igen, sandsynligvis, ville betyde tab af arbejdspladser og højere el tariffer. 

 

Og det er vi ikke klar til. 

 

En sidste bemærkning omkring GEV Elnet: Så sent som i dag, så har det været 

fremme i pressen, at ca. halvdelen af de hustande i Danmark, som har installeret 

solceller, skal have skiftet deres måler til en såkaldt summationsmåler. Det gælder 

ikke for de ca. 100 solcelleejere som vi har i Grindsted. Vi har nemlig på et tidligt 

tidspunkt bestemt, at det var netop denne type måler, som skulle installeres her. 

 

 

 



GEV Fibernet 

 

Omkring GEV Fibernet, så har jeg ikke meget andet at sige, end at dette selskab 

kører ganske fornuftigt. Det er et godt net og mit indtryk er, at kunderne er godt 

tilfredse. 

 

 

TAK 

 

 

Og med dette, så vil jeg slutte med at takke vores dygtige og engagerede 

medarbejdere, som hver dag yder en stor indsats i virksomheden. 

 

Jeg vil også gerne takke vores direktør, René Heiselberg Gier for det gode 

samarbejde. 

 

Vandværket og bestyrelsen i vandværket skal også have en tak for det samarbejde 

vi har haft i 2018. Jeg ser frem til processen frem i mod en fusion, såfremt de to 

selskabers andelshavere godkender dette. Men mere om dette lidt senere. 

 

Og endeligt så vil jeg også rette en stor tak til mine bestyrelseskollegaer i GEV’s 

bestyrelse. Det har også været en fornøjelse, at arbejde sammen med jer i 2018.  

 

Dette var ordene. Så vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen og, 

naturligvis, besvare spørgsmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


