
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2021 kl. 08.00 via Teams 

Meddelelser: 

Covid19: Uændret frem til 6/4 2021. Der arbejdes stadig hjemme/hjemmefra og alle medarbejdere 

opfordres til ugentlige tests. 

John Gregersen går på pension efter 35 års ansættelse hos TVIS. Derfor ansættes ny maskinmester til 

driften. 

 

 

1. Årsregnskab 2020 

Årsregnskab for 2020 er vedlagt. Regnskabet er udarbejdet efter Varmeforsyningsloven og 

Årsregnskabsloven. Årsregnskabet gennemgås af Lene Andersen, TVIS, og Søren Nielsen, 

Statsautoriseret revisor og partner i BDO. 

 

Regnskabet indstilles til godkendelse. 

 

Godkendt som indstillet. 

 

2. Revisionsprotokol for 2020 

Revisionsprotokol for 2020 er vedlagt. Protokollen gennemgås på mødet af Søren Nielsen, 

Statsautoriseret revisor og partner i BDO. 

 

Revisionsprotokol indstilles til godkendelse. 

Godkendt som indstillet. 

 

3. Økonomi og drift. 

 

Lene Andersen orienterede. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Orientering. Status på projekterne i Middelfart, Vejle og Kolding Kommune 

Kolding: 

Strækningen er på 8 km. Arkil er entreprenør og arbejdet skrider planmæssigt frem. 

Vejle:  

I Vejle er de 4 forskellige strækninger og 3 forskellige entrepriser (Barslund, Arkil og MJ Eriksson). 

Alt i alt er der 21 km.  

Arkil er i gang på strækningen fra Skibet til Bredsten-Balle (8,1 km) og følger tidsplanen. 

På de øvrige projekter blev der indgået kontrakter primo februar og disse projekter er derfor i 

opstartsfasen. 

Indkøb af pumper: 

EU-udbuddet på indkøb af pumper er afsluttet. Det er indkøb af alle pumper både til Vejle og 

Kolding projekterne. Leverancen går til Sulzer. 

Pumpestationer: 

På indkøb af pumpestationer (3 stk. plug-and-play) har TVIS skrevet kontrakt med DES fra Vejle, 

hvor planen er, at de skal bygge stationer hjemme på værkstedet og levere på siten via en 

blokvogn. Ved Skibet i Vejle er der dog som følge af krav i lokalplan kommet krav til bygningens 

udseende.  

Vekslerstationer: 

På alle vekslerstationsprojekterne i Kolding er der indkommet tilbud fra Brøndum, Wicotec, DES og 

AEA. Her er der også indgået aftale med DES. 

På vekslerstationsprojekterne i Vejle er disse i udbud nu, og priserne forventes ultimo marts.  

Udvidelser i Middelfart: 

Projektforslaget er godkendt af Middelfart Kommune.  

Der er ansøgt om tilskud fra fjernvarmepuljen og Energistyrelsen har kvitteret for modtagelse af 

ansøgningen. Støttepuljen er på 145 mio. kr. og puljen er endnu ikke disponeret 100%, Middelfart 

Fjernvarme forventer derfor at de får støtte til projektet.  

TVIS afventer, at Middelfart Fjernvarme får solgt nok tilslutninger til, at projektet skal realiseres. 

Tilbagemeldingerne fra Middelfart Fjernvarme er, at der er stor interesse for tilslutning til 

fjernvarmen. 

Anders Jepsen orienterede. 

 



 

5. Orientering. Tilslutning til Everfuel 

Et analyse- og udviklingsprojekt hvor TVIS har undersøgt mulighederne for at modtage 

overskudsvarme fra Everfuel’s produktion af brint og fra en varmepumpe, har nu udviklet sig til et 

konkret projekt. Everfuel forventer at idriftsætte brintanlægget primo 2022. Såfremt TVIS skal 

aftage overskudsvarmen skal der etableres en ca. 1 km tilslutningsledning nord for Shell. 

Vi arbejder pt. på business casen og kontraktforhold med henblik på at aftage mellem 50-70 TJ 

overskudsvarme pr. år.  

Der kan forventes en indstilling til bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde. 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

6. Drøftelse. Ejer-strategi. 

I forbindelse med udarbejdelsen af nye vedtægter for TVIS i 2019 var der et ønske fra 

ejerkommunerne om at der skulle udarbejdes en ejerstrategi for TVIS, idet ejerkommunerne ønsker 

et aktivt ejerskab. 

Ejerstrategien sammenfatter ejerkommunernes forventninger til selskabet og sikre 

sammenhængen til de kommunale visioner samt strategier. Ejerstrategien og TVIS’ vedtægter fra 

januar 2020 definerer herefter handlerummet for TVIS’ aktiviteter.  

Ejerstrategien indeholder en beskrivelse af: 

 Baggrund og formål 

 Ejerkommunernes ambitioner for TVIS 

 Strategisk udvikling 

 Dialog og samarbejde 

 Løbende koordinering mellem TVIS og ejerkommuner 

 Selskabsledelse 

 Strategiperiode og opfølgning 

 

Fjernvarmens forsyningssikkerhed, miljø og konkurrencedygtighed er højt prioriteret, så 

fjernvarmen fortsat er attraktiv for nye og eksisterende forbrugere.  

Der er fokus på at TVIS understøtter kommunernes målsætninger for grøn omstilling og bidrager til, 

at de tilgængelige energiressourcer udnyttes bedst muligt. Derved understøtter selskabet aktivt 

ejerkommunerne som værende attraktive for erhvervsliv og bosætning. 

Ejerstrategien medvirker også til at sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem selskabets 

bestyrelse, selskabets ledelse og kommunerne. 

 



 

 

Ejerstrategien ligger vægt på at selskabet drives og udvikles med fokus på: 

 Økonomi og konkurrencedygtighed – TVIS arbejder løbende på at fastholde fjernvarme som 
forbrugernes foretrukne valg og understøtter fjernvarmeselskabernes konkurrencedygtighed. 
 

 Miljø – TVIS udvikler udnyttelsen af overskudsvarme og med målsætning om kun at anvender 
bæredygtige varmekilder. 
 

 Forsyningssikkerhed – TVIS lægger gennem valg af varmekilder, drifts- og vedligeholdsstrategier 
høj vægt på forsyningssikkerhed både på kort og lang sigt.  
 

 Social ansvarlighed - TVIS sikrer medarbejdernes trivsel samt kompetenceudvikling, inddrager 
social ansvarlighed i dagligdagen og udbyder ydelser lokalt under hensyntagen til udbudsregler.  

 

Tidsplanen er fastlagt så der sikres involvering af forvaltning, TVIS’ bestyrelse og de 4 byråd i ejer-

kommunerne: 

1. Uge 1-4: Interview runde med ejerkommunerne med udgangspunkt i ”Forslag til disposition”* 
2. Uge 8: Udkast til Ejerstrategi samt fælles sagsfremstilling præsenteres for Kommunaldirektører*  
3. Uge 9: Justeret forslag til Ejerstrategi samt forslag til fælles sagsfremstilling 
4. Uge 10 - X: Udkast drøftes i ansvarlige udvalg samt i TVIS´ bestyrelse 
5. Uge X - Y: Kommunaldirektører færdiggør forslag til ejerstrategi 
6. Uge Y -25: Godkendelsesproces i de respektive kommuner og TVIS’ bestyrelse 

 
* Dialog med Thomas Boe. 
 
 

Bestyrelsen drøftede vedlagte udkast til Ejerstrategi. 

 

7. Status på Power to X i Trekantområdet 

Partnerskab mellem 7 kommuner og 13 virksomheder er indgået via underskrift på et fælles Letter 

of Intent. 

Der arbejdes på at finde en formand for partnerskabet, der er opslået en stillingsannonce til en 

Sekretariatschef og processen med udarbejdelse af vedtægter er igangsat. Der indkaldes til 

stiftende generalforsamling så hurtigt som muligt. 

Jørgen Nielsen gav en status. 

 

 

 

 

 

 



 

8. Orientering. Kommunikation 

 

Der har været god pressedækning på TVIS´ udvidelser til Vamdrup, Jelling og Bredsten-Balle. 

Power to X i Trekantområdet har også trukket overskrifter i både de trykte samt de sociale medier. 

Det seneste år har der været en stigende aktivitet på LinkedIn, og vi er gået fra 150 følgere til +400. 

På Facebook er har der været en fordobling af følgere fra ca. 50 til +100. 

 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

9. Bestyrelsesseminar med CTR og VEKS 

På sidste bestyrelsesseminar var der enighed om at gentage succesen igen i år. Der arbejdes på at 

holde det fysisk på Christiansborg. Temaet er Kommunernes rolle i den grønne omstilling og vi 

håber at vi kan få energiordførerne fra de forskellige partier til at deltage. 

Datoen for seminariet er 26.-27. august 2021, hvilket gør at vi kan kombinere det med et 

bestyrelsesmøde. 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

10. Evt. 

 

 

Lars Schmidt  Søren Larsen  Morten Hansen Bente Ankersen 

Steen Dahlstrøm Reimer Mikeli Olsen Merete Due Paarup Tobias Jørgensen 

Johnny Beck  

Afbud: Finn Muus 

 

/Jørgen Nielsen   
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