
Slagslunde Fjernvarmelaug 
Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse.  Tlf.:  4818 3884
e-mail:    SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk      

Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 24. februar 2009 i Slagslunde 
Forsamlingshus. 

Marie Louise Allerslev (Rie) bød velkommen.

1. Valg af dirigent. 

Jens Allerslev blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Indkaldelsen er blevet omdelt 
sammen med dagsordenen, det reviderede regnskab og budgetforslag  i perioden 30. januar - 8 februar 
2008. Efterfølgende er indkaldelsen lagt ud på hjemmesiden www.slagslundefjernvarmelaug.dk .
Af fremmødte var der 104 stemmeberettigede.

2. Formandens beretning. 

Rie indledte med at præsentere bestyrelsen: Helle Toft Jensen, Jørn Ulsing, Jan Rud Petersen, Leif Ras-
mussen, Marie Louise Allerslev (Rie) og suppleant Karsten Jørgensen. Desuden Sigrid Friis, revisor, 
og Mogens Hansen, revisorsuppleant.

Peter Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem og forbrugerrepræsentant i E.ON Varme Danmark ApS, 
Willy Eliasen, formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, Jørgen Larsen, afdelingsleder i kom-
munens teknik- og forsyningsafdeling og markedschef Anders Dyrelund, konsulentfirmaet Rambøll, 
blev budt velkommen. 

Rie redegjorde for bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Beretningen foreligger skriftligt i sin fulde 
ordlyd. Den bliver ikke lagt ud på hjemmesiden, men kan rekvireres. Nedenfor refereres kort fra beret-
ningen.

Udover hjemmesiden http://slagslundefjernvarmelaug.dk, hvor alt relevant materiale bliver lagt ud til 
orientering, er der  løbende sendt information ud til medlemmerne pr. e-mail. Det har været en god må-
de at informere på, fordi bestyrelsen nu har e-mailadresser på 213 medlemmer af i alt 225.  SFL har og-
så forsøgt sig med en weblog. Det har dog indtil nu ikke har været den store succes.

SFL har også en tæt kontakt til andre utilfredse E.ON-kunder i Skævinge (Hillerød kommune), Ørslev-
Terslev (Faxe og Ringsted kommuner), Annebergparken (Odsherred kommune) og Præstø Fjernvarme. 
Det har været medvirkende til, at vi har haft lettere ved at trænge igennem i pressen og hos politikerne.

SFL har endvidere fået et mere etableret  samarbejde med kommunen.Teknik- og miljøudvalget har  få-
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et udarbejdet et notat v/Anders Dyrelund, konsulentfirmaet Rambøll, med nogle forslag til, hvorledes 
kommunen bør forholde sig til fjernvarmeproblemerne i Slagslunde. Notatet er lagt ud på hjemmesi-
den.

Peter Hansen afløste Willy Eliasen pr. den 1. oktober 2008 som forbrugerrepræsentant i E.ON Varmes 
bestyrelse. Der er 4 forbrugerrepræsentanter: Udover Peter Hansen er det formand for teknik- og miljø-
udvalget i Frederikssund kommune Morten Skovgaard, byrådsmedlem i Hillerød kommune Dan Rise 
og borgmester i Faxe kommune René Tuekær.

SFL er bekendt med, at mange gør sig overvejelser om at udtræde som fjernvarmekunde. Ifølge E.ON 
er der p.t. 8, der har udmeldt sig, men som endnu ikke er udtrådt af kundeforholdet. E.ON har en meget 
lang opsigelsesfrist – 18 måneder til udgangen af et varmeår (1/5 – 30/4). Det betyder, at de, der over-
vejer at udtræde, lige så godt kan vente til inden udgangen af oktober måned med at udmelde sig. Ud-
træden kan alligevel først ske pr. den 1. maj 2011. Det anbefales derfor at vente for at se, om der inden 
da  skulle vise sig en fælles løsning. Udtrædelsesgodtgørelsen er meget høj. Ifølge E.ON skal man p.t. 
betale 4.000 kr. for afpropning +  496 kr. pr. m2.

Vi har i det forløbne år fået afslag på vores klage til Energiklagenævnet over E.ONs priser og på vores 
klage til Ankenævnet på Energiområdet over E.ONs brud på den kontrakt, vi indgik med NESA for le-
vering af fjernvarme. 

Vi har nu klaget til Forbrugerombudsmanden over E.ONs overtrædelse af markedsføringsloven. Kla-
gen er lagt ud på hjemmesiden.

Det er bestyrelsens holdning, at vi nu seriøst bør undersøge, om der er basis for at anlægge en sag ved 
domstolene mod E.ON for kontraktbrud. 

Vi forsøger løbende at råbe politikerne på Christiansborg op. Vi har bl.a.  skrevet til Energiministeren 
flere gange. Vores henvendelser er lagt ud på hjemmesiden. Vi sørger også hele tiden for at få medier-
nes bevågenhed.

På baggrund af de mange klager til Energitilsynet og henvendelser til politikerne har Energitilsynet nu 
indledt en tilsynssag på E.ON. Energitilsynet tager på tilsynsbesøg hos E.ON den 2. og 3. marts. Ener-
gitilsynets brev til E.ON er lagt ud på hjemmesiden. Her kan man læse, hvad det er, Energitilsynet øn-
sker at undersøge. SFL har skriftligt og ved besøg i Energitilsynet gjort opmærksom på  en række for-
hold vedrørende de omkostninger, som E.ON har væltet over på os forbrugere. Disse oplysninger vil 
ifølge Energitilsynet indgå i deres tilsynssag.

Der udspandt sig en kort diskussion efter beretningen om, hvad der bør lægges ud på hjemmesiden, og 
hvad der kan diskuteres på en weblog.Det blev i den forbindelse bemærket, at en af grundene til at 
webloggen ikke blev en succes, muligvis kunne være, at alle og enhver kan skrive indlæg på siden. En 
adgangskode blev foreslået. Det vil bestyrelsen tage med i sine overvejelser.

Beretningen blev herefter godkendt. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Regnskabet blev fremlagt af Jørn Ulsing og godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 
Efter nogen diskussion om den budgetterede udgift til advokat, blev budgettet godkendt. 

Efter en kort pause blev det besluttet først at behandle punkt 8. Indkomne forslag.



8. Indkomne forslag.
Under dette punkt blev det besluttet at behandle bestyrelsens forslag om to aktionsudvalg som første 
punkt. På forespørgsel blev man enige om, at der til hvert udvalg skal vælges 3-5 personer.

Der fulgte en diskussion om ideen med at nedsætte de foreslåede udvalg. Bestyrelsen gjorde op-
mærksom på, at der har været mange opgaver at løse i det forløbne år, og at det har været stærkt 
medvirkende til, at man ikke ønskede genvalg. Men blev de foreslåede udvalg nedsat, kunne det be-
tyde en afhjælpning for bestyrelsen. Samtidig blev det understreget, at det er nødvendigt med 2 ud-
valg, fordi SFL sideløbende arbejder med såvel E.ONs kontraktbrud som alternative løsninger.

Der blev spurgt, om man i udvalgsarbejdet om alternative løsninger kunne trække på Anders Dyre-
lunds ekspertise. Det kunne Willy Eliasen ikke love, men både Willy Eliasen og Peter Hansen men-
te, det ville være en god ide at nedsætte de to udvalg. De vedkendte sig, at kommunen har et medan-
svar for etableringen af kraftvarmeværket i Slagslunde. Da kommunen endvidere spiller en aktiv 
rolle som fjernvarmekunde (skolen og de to daginstitutioner), er man også af den grund indstillet på 
et samarbejde. Når teknik- og miljøudvalget har fået foretaget en økonomisk konsekvensberegning 
af Rambøll-notatets anbefalinger, skal notatet forelægges kommunalbestyrelsen. Det bliver formo-
dentlig i marts måned. Også Anders Dyrelund  fandt, at det var en god idé at nedsætte de foreslåede 
udvalg. Vedrørende alternative løsninger oplyste han, at man kan  finde rigtig megen inspiration på 
internettet.

Enkelte gav udtryk for, at vi var for små til at kæmpe mod E.ON, og at det ikke var umagen værd at 
tænke på at føre retssag mod E.ON vedrørende kontraktspørgsmålet. Det er netop et af de spørgs-
mål, som det foreslåede udvalg skal undersøge nærmere. Nok er vi små. Men det er ikke kun Slags-
lunde, der kæmper mod E.ON. E.ONs 8 værker har tilsammen 3.700 fjernvarmekunder. Anders Dy-
relund mente, at hvis alle råber op, skulle vi sammen kunne finde en løsning. Han oplyste, at vi fak-
tisk har mange allierede, og at vi også bliver hørt. I øvrigt mente han, at det  ville være et aktiv for 
kommunen og for os, såfremt kommunen og forbrugerne kunne overtage nettet, fordi der i princip-
pet ikke må tjenes på fjernvarmeleveringen. Som det er nu, foreliggger der ikke dokumentation for, 
at opkrævningsgrundlaget er korrekt.

Der blev herefter foretaget afstemning, først om nedsættelse af et ”retsudvalg” og dernæst om ned-
sættelse af et ”alternativudvalg”. Begge udvalg blev vedtaget med stor opbakning.

Til ”retsudvalget” meldte følgende sig og blev valgt: Claus Friis, Krokusvej 4,  Thomas Knights, 
Højstedgårdsvej 21 og Bjørn Jakobsen, Slagslunde Bygade 47.

Til ”alternativudvalget” meldte følgende sig og blev valgt: Annalisa Tams, Egetoften 11, Kurt 
Vikær Andersen, Bakkegårdsvej 13, Kåre Dinesen, Ellekærvænge 2, Kim Abel, Bakkegårdsparken 
35 og Jens Nyborg, Ellerkærvænge 3.

Derefter blev det af Annalisa og Eigil Tams indsendte forslag behandlet. Det foreslås, at undersøge 
mulighederne for og konsekvenserne af at brugerne (og Egedal kommune) sammen overtager kraft-
varmeværket og det tilhørende distributionsnet. Forslaget var indsendt rettidigt og  vedlagt indkal-
delsen til generalforsamlingen. På baggrund af  det allerede vedtagne forslag om et ”alternativud-
valg” foreslog Eigil, at forslaget indgår i dette udvalgs kommissorium. Det blev vedtaget.

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Til trods for gentagne opfordringer fra dirigenten var der ingen i forsamlingen, der ønskede at træde 
ind i bestyrelsen. Da der nu var nedsat to udvalg, der gerne skulle lette det fremtidige arbejde for be-
styrelsen, indvilgede den afgående bestyrelse i at fortsætte. Bestyrelsen betingede sig dog at  genval-
get kunne tages op om et halvt år.



6. Valg af bestyrelsessuppleant. 
Karsten Jørgensen blev genvalgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Sigrid Friis blev genvalgt som revisor og Mogens Hansen som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
De to kommunalpolitikere blev spurgt, om det var med kommunens accept, at E.ON havde udlejet 
plads til mobilantenner på kraftvarmeværkets skorsten. Ifølge lejeaftale, indgået mellem NESA A/S 
og Stenløse kommune, må det lejede areal ikke uden Stenløse Kommunes skriftlige samtykke æn-
dres eller benyttes til andet formål. Peter Hansen svarede, at det ville blive undersøgt, om der var 
tale om et ulovligt forhold, og også hvor indtægterne blev kanaliseret hen.

På en forespørgsel om, hvad der vil ske, hvis man undlader at betale sin varmeregning, hvis op-
krævningerne bliver urimeligt høje, blev der svaret, at E.ON nok i første omgang har fat i den lange 
ende. Men om der er noget, vi kan gøre kollektivt, bliver en af de opgaver som ”alternativudvalget” 
skal arbejde med.

På et spørgsmål om der er tilstrækkeligt med økonomiske midler til det, vi vil sætte i gang, var sva-
ret, at kommer det dertil, at der skal penge på bordet til det videre arbejde, skal der indkaldes til ek-
straordinær generalforsamling. Skal vi eksempelvis indlede en retssag, må det være generalforsam-
lingen, der tager denne beslutning i og med at det er en langvarig og dyr sag. Det er til gengæld 
klart, at mulighederne for retshjælp via vores forsikringer også er en af de ting, som ”retsudvalget” 
skal undersøge.

Der blev udtrykt håb om at der kunne ske en afklaring inden den 1. november af hensyn til evt. be-
slutninger om udtræden.

Eigil Tams rettede en tak til bestyrelsen for det arbejde, der er udført.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet for en afsluttende bemærkning til formanden.

Rie afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for veludført arbejde og takkede de 
fremmødte for en god debat. Endelig takkede hun bestyrelsen for det gode samarbejde i det forløbne 
år.

Sigrid Friis/Marie Louise Allerslev                                              Jens Allerslev
             referenter                                                                               dirigent
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