Hashøj Biogas amba
Referat fra Generalforsamling
onsdag den 26. marts 2014
på Vilcon Hotel & Konferencegård.
Punkt 1.

Valg af dirigent.
Jens Henrik Juul Madsen blev valgt. Der kunne konstatere, at indkaldelsen var rettidigt udsendt med lovligt varsel, mødeindkaldelsen blev godkendt.

Punkt 2.

Valg af stemmetællere.
Jørgen Damgaard og Revisor Per Timmermann blev valgt som stemmetællere.

Punkt 3.

Formandens beretning, herunder beretning fra Direktøren.
Energiforlig; Energiforliget fra 2012 blev indgået var der bred politisk opbakning.
Politikerne taler om store omkostninger ved nye vindmølleparker, men biogastilskud
kan også komme i spil.
Energiforliget havde ligeledes 243 mio. kr. til anlægstilskud, en pulje hvor HB
desværre ikke kom i betragtning. Resultatet er blevet, at de mange penge også blev
givet til anlæg, som aldrig bliver til noget. De anlæg der stod næst på listen, får ikke
de ej-udbetalte tilskud, men disse går tilbage til EU og Danmark får ikke udnyttet tilskudsmidlerne, hvilket er ærgerligt.
Det forhøjede produktionstilskudsbeløb fra Energiforliget-2012 kom først til udbetaling til Hashøj Kraftvarmeforsyning i december 2013.
Projekt; Formanden orienterede om, at Bestyrelsen gennem det sidste år har arbejdet
med at beskrive et udvidelsesprojekt, et projekt som Andelshaverne sidst blev
informeret om ved den Ekstraordinære generalforsamling i december.
De sidste 3 måneder har Bestyrelsen og ledelsen arbejdet ugentligt med projektet –
og efter middagen forelægges projektet, som Andelshaverne bedes tage stilling til.
Bestyrelsen har haft stor glæde af bistand fra virksomhedsrådgiver Torben Flinch fra
Gefion, samt fra advokatfirmaet Bech-Bruun og PWC.
Konkurrencen om gode industriråvarer intensiveres med deraf følgende prisforhøjelser. Formanden nævner HB´s næsten monopollignende stilling på Sjælland
som aftager af gode industriprodukter og at dette formentlig vil ændre sig markant
fremadrettet. HB skal glæde sig over den gode tid, der har været. Nye biogasanlæg er
på vej på Sjælland. HB har brug for at blive mere uafhængig af indkøbt affald i kraft
af tilført tørstoftilsætning til anlægget, få en større reaktorkapacitet, få arbejdet videre
med salg af gas til nettet. Et andet vigtigt punkt er en fast aftale med HKV, den er
lavet nu og på plads og det er vigtig brik i den fremtidige planlægning.
Bestyrelsen og ledelse har haft følere til naturgasselskaber og flere af dem er meget
interesserede i at diskutere vilkår og priser for at sende opgraderet biogas ind på
naturgasnettet.
Formanden tilkendegiver stor tilfredshed med, at HB er ude af varmeforsyningsloven, ingen priseftervisninger, beregning af over/underdækning, selvevaluering, indsendelse af anlægsplaner, budgetter og regnskaber m.v.
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Resultatet for 2013 er yderst tilfredsstillende med sorte tal på bundlinjen.
Møgsager; Sidste års møgsager er stort set afviklet. Pt mangler der endelig afklaring
på kommunens stillingtagen til forblivelsespligten for varmeforbrugere til HKV.
HKV; Bestyrelsen har stadig et godt samarbejde med forretningsudvalg og bestyrelse
i HKV. Det sidste år har HB forhandlet en ny aftale på plads med HKV frem til og
2019. Hovedpunkterne er, at HB forpligter sig til at levere ca. 40.000 MWh biogas til
HKV, jævnt fordelt over året. Der er forskellig pris på gassen afhængig af sæsonen,
således at gassen er billigere om sommeren. Gasprisen ligger fast i de 6 år med
pristalsregulering.
Andelshavere; Der har været gennemført et projekt, hvor HB har udtaget gylleprøver
fra alle andelshavere, fået analyseret tørstofprocent og beregnet konsekvenser for
andelshaverne, hvis HB indfører et bonus/straf system med afregning efter
tørstofprocent. Projektet viste, at prøverne var overraskende i forhold til det
forventede og én af konklusionerne er, at der skal ses på antallet af prøver for at få en
sikker og fair vurdering af det reelle tørstofindhold hos den enkelte.
Bestyrelsen mener fortsat, at indførelse af et system med afregning efter
tørstofindhold er rigtigt at indføre, for at give andelshaveren et incitament til at gøre
sig umage med at levere gylle med så meget tørstof som muligt.
HB har flere henvendelser fra mulige andelshavere, der søger om at komme med i
selskabet, også fordi kommunen i mange tilfælde forlanger i miljøgodkendelsen, at
der søges om optagelse i et biogasselskab, når der søges om udvidelse eller
etablering af husdyrhold. HB håber snart at kunne byde nye andelshavere/leverandører velkomne.
Formanden sluttede sin beretning med ros til en slagkraftig organisation af dygtige
medarbejdere, som har fået lagt yderligere kompetencer på efter, at John steg af
lastbilen og blev makker med Jørgen på anlægget, velkommen til John.
HB har ligeledes en engageret bestyrelse og andelshavere som velvilligt møder op til
arrangementer, og bakker op om selskabet. Det er et godt fundament for fremtiden.
2013 har været et fantastisk spændende år. Den gode nyhed er, at 2014 bliver langt
mere spændende. Tak for et godt samarbejde var formandens ord.
Direktør Erik Lundsgaards beretning:
Direktøren berettede om årets biogasproduktion, årets første 2 måneder startede
næsten efter budget, de efterfølgende 4 måneder var bagefter budgettet grundet
mangel på organisk industriaffald og proces problemer i Reaktor1. Årets sidste
halvår blev godt – og vi indhentede næsten budgettet for 2013 til stor tilfredshed for
Bestyrelse og ledelse.
Vi har været nødsaget til at tømme Reaktor1 grundet manglende afgasset gylle,
årsagen hertil var, at udbringning af afgasset gylle startede sent på grund af vejret. Vi
måtte derfor afsætte gyllen til eksterne planteavlere grundet manglende lagerplads.
Direktøren fortalte at, der er fortsat er foretaget store vedligeholdelsesarbejder på
biogasanlægget, der er bygget et glycerinanlæg med tilhørende rør- og pumpeinstallationer samt et anlæg for direkte dosering af jernklorid.
En nødvendig tankrenovering af Lagertank3 nåede vi ikke i 2013, men denne
påbegyndes primo år 2014.
Grundet skumning i Reaktor2 fik vi en del pumpeproblemer.
Som følge af tørstof aflejring i rørsystemerne har vi gennemført en omfattende rensning af rørene på anlægget.
Direktøren bød ny chauffør Jesper velkommen. Jesper skal hjælpe Bjarne i stedet for
John, der nu er blevet ansat på biogasanlægget.
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Erik berettede om projekt der var lavet i samarbejde med AgroTech. Der var søgt
videnkupon, så HB’s omkostninger hertil blev begrænset.
Analysearbejdet, der er lavet, måler værdien af næringsstoffer på gødningsværdistrømmene på rågyllen og herunder behovet for et kompensationssystem for tørstofindhold m.v. Et projekt Bestyrelse og ledelse arbejder videre på.
Punkt 4.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2013.
Revisor Per Timmermann fra PricewaterhouseCoopers, PwC fremlagde regnskabet,
der blev gennemgået og uddybet. Revisor forklarede, at årsrapporten nu er opsat efter
årsregnskabsloven – og regnskabsprincipperne i forhold til år 2012 er hermed blevet
ændret. Der blev ligeledes orienteret om, at HB er skattepligtig. PwC har kontakt
med Skattemyndighederne for udredelse.
Regnskabet blev godkendt af Andelshaverne.
Efter regnskabsfremlæggelsen blev nævnt fra salen: Bestyrelsen opfordres til at
bestyrelseshonoraret bør stige, det er lavt i forhold til det arbejde, der udføres.

Punkt 5.

Fremlæggelse af budget for 2014.
Direktør Erik Lundsgaard gennemgik budgettet for år 2014, hvor der skønnes et
overskud på 1,29 mio. kr. Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.

Punkt 6.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg er Hans Chr. Dahl, Mourits Jensen og Mikael Andersen.
Alle modtager genvalg.
Der blev fra salen foreslået en ekstra kandidat til Bestyrelsen; Henning Buhl.
Henning er forpagter for andelshaver Inger Jensen og ønsker at trække sig for valg til
Bestyrelsen.
Hans Chr. Dahl, Mourits Jensen og Mikael Andersen blev hermed alle genvalgt.

Punkt 7.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Steen Rytter og Carsten Madsen var kandidater.
Carsten Madsen (dyr) blev valgt og Steen Jørgensen (plante) blev genvalgt som
suppleanter til Bestyrelsen.

Punkt 8.

Valg af revisor.
Revisor PwC blev genvalgt.

Punkt 9.

Eventuelt.
Formanden sluttede mødet – og takkede Jens Henrik Juul Madsen som dirigent.
Tak for en god Generalforsamling og opbakning.

Referent; Kate Berthelsen
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