REDEGØRELSE FOR SAMMENLÆGNINGSPROCESSEN
frem til 30. APRIL 2018
Gråsten Fjernvarme har det foregående år arbejdet på at
fremtidssikre prisen for Gråstens varmeaftagere af den fælles
fjernvarme.
En eventuel sammenlægning med Sønderborg Fjernvarme skal
stille forbrugerne lige, uanset om det er ejer- eller lejebolig man
bor i.
Danske fjernvarmeselskaber står overfor at miste et væsentligt tilskud, det
såkaldte grundbeløb, der ydes til el produktion, dette bortfalder ved udgangen
af 2018.
Gråsten Fjernvarme har derfor følt sig forpligtet at afsøge alle muligheder, for
bedst at fastholde vore gode priser over for vore forbrugerne og for at
imødekomme og mindske denne manglende indtægt vi vil stå overfor. Som
nævnt på generalforsamlingen den 3. april 2017, vil det for Gråsten betyde, at
vi skal finde 6 mio. kr. årligt, en ikke helt uvæsentlig prisstigning!
I 2017 bakkede generalforsamlingen Gråsten Fjernvarmes bestyrelse op om at
gå videre med idéen om denne sammenlægning med Sønderborg- og
Augustenborg Fjernvarme.
Siden da er der arbejdet på højtryk for at forene alles ønsker og opveje
ulemper med fordele. En enig bestyrelse i Gråsten Fjernvarme vil med
sammenlægningen fremtidssikre varmepriserne for Gråstens borgere. Vi vil
på demokratisk vis skabe lighed mellem ejere og lejere, når det gælder den
fælles fjernvarme.
Augustenborg Fjernvarme ønskede i august 2017 at sætte samarbejdet for
deres vedkommende, i bero.
Broager Fjernvarme har fra starten ikke ønsket at være en del af en
sammenlægning.
En nedsat styregruppe med repræsentanter fra både Sønderborg og Gråsten
fjernvarmeselskaber, har sammen med advokater og revisorer formuleret et
sammenlægningsdokument med fordele for alle parter. Begge bestyrelser
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inkl. Repræsentanter fra 4 boligforeninger underskrev denne i november
2017.
Aftalen vil give det største og bedste rationaliseringspotentiale og medføre de
bedste muligheder for at fastholde prissætningen for begge selskaber.
Alle boligforeninger i Gråsten og Sønderborg har været orienteret om
sammenlægningen og dennes betydning.
Ved at slå de to selskaber sammen, kræver det selvfølgelig også nye vedtægter
for et fælles varmeselskab.
En overgangsbestyrelse skal sørge for at en sammenlægning sker fornuftigt og
til alles fordele og vedtægterne i det nye selskab betyder at alle
boligforeninger og deres lejere vil blive sidestillet med boligejere. Hvilket også
Dansk Fjernvarme lægger op til!
I vores drøftelser med Gråsten Andelsboligforening kaldet GAB, fastholder
GAB, at en driftsaftale vil kunne give samme resultat, som en
sammenlægning. Men hverken Sønderborg eller Gråsten har nogen ambition
om, at være administrations- og driftsselskab for andre, da vi begge har en
grundholdning om, at ét selskab med én bestyrelse vil have de bedste
muligheder for at skaffe forbrugerne den billigste varme.
I det nye varmeselskab, er der lagt vægt på, at der i bestyrelsen ikke skulle
være faste pladser for givne interessenter, hverken geografisk, private, lejere,
aftager, andelshavere eller andre, da alle forbrugere har ét
interessefællesskab, nemlig bedst og billigst varme.
Gråsten Andelsboligforening meddelte sidst i november 2017, at GAB var
imod sammenlægningen. GAB ville ikke afgive de nuværende 54 stemmer
(ifølge nuværende vedtægter) imod at få 450 mulige stemmer.
Derfor blev den ekstra ordinære generalforsamling i december 2017 aflyst
som følge deraf.
En betingelse for at sammenlægningsaftalen kan effektueres er, at begge
selskaber (Sønderborg og Gråsten) får den nødvendige opbakning hertil hos
deres forbrugerne, inklusiv boligforeningerne.
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I de videre drøftelser med områdets boligforeninger primo 2018, stiller GAB
forslag om at GAB repræsenteres i nye fjernvarmeselskabs bestyrelse fra
2020. Såfremt dette godkendes, vil GAB bakke op om en sammenlægning.
Forslaget accepteres af alle parter og vi er klar til at indkalde til
generalforsamling med sammenlægning for øje.
Tre uger efter ombestemmer GAB sig for at kun sige JA til sammenlægning,
hvis de kan være repræsenteret i overgangsbestyrelsen, altså fra nu af og ikke
kun fra 2020.
Det skal siges at Gråsten Fjernvarme igennem hele procesforløbet har
godkendt og accepteret mange ting, som ikke direkte er fordelagtige for
varmeaftagerne i Gråsten.
I lyset af at GAB igennem denne proces først har afvist sammenlægningen,
stillet nye krav - hvilke er accepteret.
For så igen at stille endnu flere krav om….. at den nuværende valgte
repræsentant skal skiftes ud og GAB indsætter en anden fra egne rækker.
Så har Gråsten Fjernvarme valgt at sige STOP!
Det mangeårige gode samarbejde med Gråsten Andelsboligforenings
skiftende bestyrelser og ledelse har gjort det vanskeligt på det seneste.
Vi har forsøgt at skabe lighed og demokrati ved en sammenlægning. Vi er
blevet mødt af en boligforenings-ledelse, der har stukket en kæp i hjulet flere
gange, fremfor at arbejde for billig fjernvarme og ligeret/demokrati for ALLE
forbrugere.
Bestyrelserne i Gråsten Varme og Sønderborg Fjernvarme har virkelig
arbejdet hårdt det sidste år på en sammenlægning, men vi ønsker ikke at en
enkelt boligforening fortsat skal diktere processen.
Som følge af den manglende opbakning til sammenlægningen fra Gråsten
Andelsboligforening, vil der ske en væsentlig prisstigning årligt, som vil
kunne undgås ved en sammenlægning med Sønderborg Fjernvarme. Ved en
sammenlægning vil vi som forbrugere i Gråsten ikke mærke så meget til de
svingende priser på brændsel, som vi vil, hvis vi står alene.
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Gråsten Fjernvarmes bestyrelse foreslår generalforsamlingen at bakke op om
en sammenlægning på en ekstra ordinær generalforsamling, der sikrer
sammenlægningen foregår på en ordentlig og demokratisk vis.

Bestyrelsen for
Gråsten Fjernvarme
30. april 2018
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