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Afslutning.

Dias med Mission
Vi har indenfor det seneste år arbejdet en del med at opdatere vores mission og
vision. Missionen er selskabets ”formålsparagraf”
Den beskriver det vi er sat i verden for.
Mission
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.

Dias med Vision
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
Og da visionen ikke beskriver konkrete opgaver, så har vi udvalgt en række
strategiske fokusområder.

Virksomheden og samfundet
Vi er en lokal, grøn og datadrevet virksomhed med fokus på
digitalisering. Vi driver regulerede områder omkostningseffektivt og
vækster på de kommercielle områder, fordi vi tænker i helheder og
følger udvikling og trends. Service/produkt GEV udvikler og tilbyder
shared services, know-how (specialistviden) og det rigtige produktmix
inden for alle forsyningsarter.
Medarbejdere
GEV er en attraktiv arbejdsplads, hvor de rigtige ansættelsesforhold
prioriteres højt sammen med et godt arbejdsmiljø. Vi er fleksible i en
hastig foranderlig verden, hvor vi tør fejle og lærer af det. En
medarbejder hos GEV er en åben og imødekommende ambassadør
for virksomheden. Medarbejderen er beslutningsdygtig, kompetent og
deler relevant viden.
Kunden
Hos GEV tilstræber vi at imødekomme kundens behov. Vi er en
gennemsigtig virksomhed, der sikrer kunden adgang til information
og er tilgængelig via flere kanaler. Vi er kendt for god kvalitet og høj
forsyningssikkerhed.
Det er vigtigt, at vi løbende ajourfører både Mission og vision, da det er dem, som
udstikker retningen for virksomheden og virksomhedens udvikling. Omvendt er
det heller ikke noget man skal ændre på hele tiden, da det er vigtigt, at både
Missionen og Visionen er kendt, og forstået, i hele virksomheden og at de for tid
til at ”arbejde”.
Nu har vi opdateret dem nu og så evaluerer vi på dem og så tager vi dem op igen,
når vi mener at der er et nyt behov.

Dias med den grønne omstilling
Et emne som også er meget op i tiden og i GEV i særdeleshed, er den grønne
omstilling.
Jeg vil tillade mig at påstå, at den generelle opfattelse af, hvad den grønne
omstilling er, er at vi skal have fossile brændsler udskiftet med vind- og solenergi.
Men den grønne omstilling er meget mere end det. Hos GEV ser vi på den grønne
omstilling, som en væsentlig faktor i vores fremtid. Både til gavn for miljøet, men
bestemt også til gavn for virksomheden og dermed lokalområdet

Den grønne omstilling
Den grønne omstilling sikrer fremtiden for GEV, som en selvstændig lokal og
grøn multiforsyningsvirksomhed, der er aktiv inden for bæredygtige og
miljørigtige komfortløsninger, inden for el, vand, varme og fibernet.
Et eksempel på bæredygtige og miljørigtige løsninger, er at per 1/5-2018, så er det
ren vindstrøm, der bliver solgt fra vores elhandelsselskab, Samstrøm. Samarbejdet
med Dupont er et andet eksempel.

Bortfald af grundtilskud
Dias med varmepriser i 2017 og 2018, samt sammenligningsgraf.
Hvis de foregående punkter var lidt ”flyvske”, så tager vi fat på et meget konkret
og nært forestående problem, nemlig bortfaldet af grundtilskuddet.
Jeg har berørt dette emne på de foregående 2 generalforsamlinger, men nu lover
jeg, at det bliver sidste gang, at jeg tager det med som noget der kommer. For når
vi holder generalforsamling næste år, så er det sket og vi må leve med
konsekvenserne.
Og hvad bliver så konsekvenserne?
Sagt ultrakort, så stiger varmeprisen.
Spørgsmålet er så bare hvor meget. Som prisen er nu, så koster det DKK 9536
(2018) at varme et såkaldt standardhus i Grindsted op. Det er billigt, når vi
sammenligner os med de andre værker i Danmark.
Og det er vi glade for og stolte over.
Og hvad skal vi så forvente?
I 2017 modtog GEV Varme i alt DKK 23 mio i grundtilskud. Hvis man holder det
op i mod den samlede mængde varme solgt i Grindsted og regner det ind i prisen
for at opvarme et standardhus, så ville varmeprisen have været DKK 4500,- højere
end den var, altså i alt ca. DKK 14500,- i mod den faktiske pris for standardhuset,
på små DKK 10000,-, hvis vi ikke havde haft grundtilskuddet.
Nu er det lidt et skræk scenarie, for sådan kommer det heldigvis ikke til at se ud,
for vi har jo ikke siddet på hænderne og afventet.
Hvad har vi så gjort for at modvirke en alt for voldsom prisstigning?
Vi arbejder løbende med at ændre vores brændselsvalg fra naturgas og over i mod
brændsler og løsninger, som ikke er berørt af grundtilskuddet.
Vores eget flisværk er et godt eksempel, men specielt også vores aftale med
Dupont om levering af varme, baseret på det nye flisværk, som de har sat i drift, er
med til at trække i den rigtige retning.

Desuden så sørger vi for at optimere afskrivningerne på produktionsanlæggene, så
vi fremadrettet belaster varmepriserne mindst muligt.
Alt i alt så har vi en forventning om, at vi kan holde stigningen på det føromtalte
standardhus på et lavt niveau.
Men der er flere elementer i spil, bl.a. den kommende energiaftale, som kan få stor
indflydelse på priserne i hele energibranchen og derfor kan jeg ikke i dag, komme
med en forudsigelse af næste års varmepris.

Status på Dupont
Som nævnt, 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.
Dupont får betaling for noget varme, som ellers ville være gået til spilde. GEV får
noget varme til en rigtig god pris og miljøet belastes med meget mindre CO2.
Nu vokser træerne jo ikke ind i himlen og for at de kan blive til varme, så skal de
jo lige hugges til flis og brændes af i kedlerne. Og da det jo er et helt nyt anlæg
som Dupont har taget i brug, så har der været nogle børnesygdomme, som lige
skulle udryddes. Det har betydet, at vi har fået leveret mindre varme fra Dupont,
end estimeret.
Det er der dog fokus på og vi er sikre på, at leverancerne når op på det planlagte
niveau, inden vi går ind i efterårets og vinterens fyringssæson.

Medejerskaber
Dias med skematisk oversigt.
Grindsted El & Varmeværk er en lokalt forankret virksomhed. Det vil vi blive ved
med at være. En af måderne som vi sikrer vores eksistens og selvstændighed, er
ved at samarbejde med andre forsynings- og handelsvirksomheder. Dette medfører
også at vi er medejere af nogle selskaber.
Nogle af disse selskaber er vi medejere af historiske og geografiske årsager. F.eks.
Vestjyske Net.
Andre har vi en mere kommerciel tilgangsvinkel, som f.eks. FiberBackbone.
Og så er der nogle, hvor det er en skøn blanding af kommercielle og lokale
hensyn, som gør at vi ejer en del af selskabet. Et godt eksempel på dette, er
Samstrøm.
Nogle af medejerskaberne har også betydet, at vi har kunnet tjene lidt penge på, at
administrere for nogle af selskaberne. F.eks. Samstrøm men også tidligere Fiber
Backbone.
Vi evaluerer løbende på, om det giver værdi at festholde medejerskabet i de
forskellige selskaber. Og med mening, så mener jeg dels økonomisk, men også
vidensmæssigt og personalemæssigt.
Og giver det ingen, eller lille værdi, så skal vi ikke blive ”hængende”.

Afrunding
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 2017, bl.a. omkring bestyrelsesuddannelse.
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 2017.
Dette var ordene. Så vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen og,
naturligvis, besvare spørgsmål.

