
  
Vester Hjermitslev Varmeværk A.m.b.a. 

Vester Hjermitslev, den 3. oktober 2018 

 
Kære andelshaver 
 
 
På den ordinære generalforsamling den 25. september blev der ikke fundet 2 nye medlemmer til 
bestyrelsen i varmeværket. Som det fremgår af vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
den 23. oktober, er der derfor behov for at få behandlet punkterne omkring valg af bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter. 
 

Så der er behov for din hjælp - drift af varmeværket er et fælles ansvar 😊 

 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og har det seneste år været konstitueret således: 
 

• Formand: Jesper Olesen, Assenbækvej 41 

• Næstformand: Per Emil Mortensen, Guldstjernevej 14 

• Kasserer: Søren P. Mortensen, Guldstjernevej 18 

• Sekretær: Preben Skøttrup, Guldstjernevej 13 

• Teknik: Karl Erik Jensen, Krostien 5 
 
Det er vigtigt at bemærke, at for at træde ind i bestyrelsen er det ikke på nogen måde nødvendigt eller et 
krav, at man har forstand på at drive varmeværk. Det er mindst lige så vigtigt, at én af de personer, der 
sidder i bestyrelsen, er vant til at formulere sig skriftligt. 
 
Bestyrelsen kan naturligvis og i sagens natur ikke konstitueres og besætte de enkelte bestyrelsesposter, før 
end der er 5 medlemmer deri, men som det ser ud lige nu, kan vi se, at der bliver behov for et nyt 
bestyrelsesmedlem, der har flair for sekretærarbejde. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at man ikke blot får overdraget sin post i bestyrelsen uden at have nogen at 
trække hjælp fra. Den tilbageværende bestyrelse har flere års erfaring med at drive varmeværk, og både 
Jesper Olesen og Preben Skøttrup har naturligvis lovet at være behjælpelig med ”overdragelsen” i det 
omfang, det er nødvendigt og giver mening. 
 
Udgangspunktet for arbejdet i bestyrelsen har igennem de seneste par år været, at man mødes én gang om 
måneden til bestyrelsesmøde, så det er også nogenlunde det niveau, man skal forvente fremadrettet. 
 
Varmeværket er nu inde i en fase, hvor der er fuldstændig ro på, og hvor der god grobund for at kigge 
fremad. Installationen af det nye træpille kedelvarmeanlæg er i sin afsluttende fase, og bestyrelsen skal nu 
til at arbejde med at få igangsat arbejdet med installation af nye fjernaflæste målere hos forbrugerne samt 
med renoveringen af varmecentralen i form af ny elinstallation, nyt loft og nyt tag. 
 

Så det er spændende arbejde, der venter forude - mød derfor op den 23. oktober 😊 
 
 
 
Med Venlig Hilsen 
Bestyrelsen 


