
 

Referat fra bestyrelsesmøde hos TVIS den 6. maj kl. 8.00 

 

Meddelelser: 

Der har været afholdt borgermøder i Ødsted og Jerlev med stor tilslutning og opbakning til fjernvarme. 

Der har været et positivt møde med en borgergruppe fra Andkær, som er interesseret i fjernvarme via 

Gauerslund Fjernvarme med en ny TVIS-vekslerstation i lokalområdet. 

Der har været afholdt generalforsamling i Christiansfeld Fjernvarmeselskab og der er opbakning til en 

tilslutning til TVIS. 

Der er henvendelse fra borgere i Smidstrup og Skærup med ønske om fjernvarme. Dette forsøges 

koordineret med Gauerslund Fjernvarme. 

TEA har afholdt sin første generalforsamling hvor der var anerkendelse for indsatsen fra parterne og hvor 

der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne. Generalforsamlingen blev afholdt hos TVIS. 

Energistyrelsen har etableret en række klyngesamarbejder i Esbjerg, København, Odense, Aalborg, Aarhus 

og Fredericia, om CO2 kilder samt CO2 infrastruktur. I Fredericia ledes samarbejdet af Business Fredericia 

og TVIS indgår sammen med Triangel Energy Alliance, Ørsted, ADP og Cross Bridge Energy. 

Partnerskabsaftaler: 

TVIS ville gerne gøre noget mere omkring social ansvarlighed, og det var også et rigtigt vigtigt område, som 

vi gerne ville fokusere noget mere på, så det var på grund af vores partnerskabsaftale, at vi begyndte at 

snakke om på kontoret, hvad vi kunne gøre for at hjælpe personer i vort fællesskab og bibringe noget værdi 

i dagligdagen. Så vi spurgte Martin, om det ikke var noget for hans søn at blive ansat hos os. Og det ville 

han gerne”, fortæller Troels Hansen, som er Service Manager for Kingspan. 

 

 

 

 



 

 

1. Orientering. Økonomi og drift 

Herunder udvikling i biomassepriser og effekt på TVIS taksten og varslingsregler for prisstigninger i 

henhold til Forsyningstilsynets vejledning nr. 9411 af 01-06-2010. 

Nedenfor ses perioderegnskab pr. 31-03-2022: 

 

 

 
 

 

 

Lene Andersen orienterede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioderegnskab

År til dato Budget

01-01-2022 01-01-2022 Afvigelse

1000 kr. 31-03-2022 31-03-2022 år til dato

Variabel drift

Variabelt varmesalg 142.163 171.632 -29.469

Variabelt varmekøb -150.854 -188.069 37.215

El til pumper -4.750 -2.584 -2.166

Variabel drift i alt -13.441 -19.021 5.580

Fast drift

Produktionsindtægter 30.063 30.030 33

Produktionsudgifter -29.643 -29.973 330

Produktion i alt 419 57 362

Driftsindtægter 30.175 30.174 1

Driftsudgifter -29.389 -30.689 1.300

Drift i alt 785 -515 1.300

Renteindtægt 8.290 8.286 4

Renter og garantiprovision -8.424 -8.376 -48

Renter i alt -134 -90 -44

Fast drift i alt 1.071 -548 1.619

Skatte sag 4.385 0 4.385

Periodens Resultat i alt -7.985 -19.569 11.584

31-03-2022



 

2. Status på projekterne i Middelfart, Kolding, Fredericia og Vejle Kommuner. 

 

Vejle: 

Der udestår fortsat restarbejder og afklaringer i forbindelse med Barslunds konkurs. 

TVIS er fortsat i dialog med TREFOR om samarbejde i Vejle Nord. 

 

Fredericia: 

Der har været opstart på etablering af den nye ledning til Everfuel’ nye fabrik. Ledningen forventes 

at være klar i Q3.  

 

Fredericia Kommune har sendt projektforslaget i høring med svar frist til d. 10. maj. 

 

Kolding: 

I forbindelse med ledningen til Vamdrup er der er fortsat enkelte udestående med 

entreprenørerne, som snart forventes afklaret.  

 

TVIS er i dialog med TREFOR om levering af en ledning og en ny vekslerstation i forbindelse med, at 

TREFOR skal levere varme til Erhvervsområdet i Bramdrupdam samt, Vester Nebel, Almind, Viuf og 

Ågård. 

 

TVIS er i dialog med TREFOR om levering af en ledning og en ny vekslerstation i forbindelse med, at 

TREFOR skal levere til et projekt omkring Tankedalsvej i Kolding Syd. Projektet er en fordel for en 

evt. ledning til Christiansfeld 

 

Middelfart: 

Udbudsmaterialet i forbindelse med forsyning af Strib er sendt i EU-udbud, og der kommer priser 

ind primo maj. 

 

Derudover arbejdes der med tilslutning af Ø-vængerne i Middelfart. 

 

Anders Jepsen gav en status. 

 

3. Orientering. Nye og kommende lovkrav. 

Der er en hel del ny regulering på vej med fokus på CO2 og klima (overskudsvarmeafgift, 

rangeringsmodel, oprindelsesgaranti, næste kvoteperiode og omlægning af afgiftssystemet til en 

øget fokus på CO2 afgifter.) 

 

Jørgen Nielsen gav en kort orientering. 

 

 

 

 

 



 

4. Orientering. Kommunikation. 

 

Jørgen Nielsen gav en kort orientering. 

 

 

 

5. Evt. 

• Afklaring om der er tilslutning til et evt. besøg hos Everfuel. 

 

Der arbejdes videre med et besøg hos Everfuel. 

 

 

Lars Schmidt John Nyborg           Morten Hansen (deltog via Teams på en dårlig forbindelse) 

 

Steen Dahlstrøm Martin Jensen           Reimer Mikeli Olsen 

 

Tobias Jørgensen  Filip Bekic Bladt        Finn Muus 

  

 

Afbud: Bente Ankersen  

 

 

              /Jørgen Nielsen 


