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Formandens mundtlige beretning
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Indledning
Igen i år er vi samlet til DBDH’s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen i de historiske bygninger på Christiansborg er vi i år flyttet til andre historiske bygninger i København – nemlig Carlsbergs bygninger i Valby. Og uanset hvordan vi
betragter det er Carlsberg en vigtig del af den danske historie.
En stor velkomst til alle, der har taget sig tid til at møde op til årets generalforsamling.
Alle medlemmer har forud for generalforsamlingen modtaget det udsendte årsregnskab. I
det materiale findes ikke en årsberetning. Vi har i stedet i lighed med de senere år valgt at
udarbejde en selvstændig årsberetning. Beretningen giver en overordnet præsentation af
de mange udadvendte aktiviteter som DBDH er involveret i og kan dermed også danne
baggrund for en generel præsentation af DBDH’s aktiviteter overfor samarbejdspartnere
og potentielle ny medlemmer.
Alt i alt har 2014 været ”et anderledes år” – et travlt år, der har været kendetegnet ved dels
et højt aktivitetsniveau, men også nye samarbejdsrelationer.
Da mange af jer tilbage i tiden har hørt mine beretninger før, har jeg i år valgt at ændre
disponeringen, så det gerne skulle blive mere spændende at lytte – vi får se!
”DBDH samler energien”
DBDH’s strategi ”DBDH samler energien” med den enkle mission:
“Promoting district energy for a green city development”
Denne mission har også i 2014 været ledetråden for vore aktiviteter.
DBDH har en formuleret vision for 2016, hvor fjernvarmeindustrien DBDH skal være fjernvarmeindustriens samlede eksportforening og talerør i Danmark:


Bred opbakning
o Antallet af medlemmer skal udgøre 60



Stærk eksportforening
o Er i dialog med mindst 10 lande og 25 byer med stort eksportpotentiale – heraf
3-5 byer i længerevarende forløb



Naturlig platform for samarbejde:
o Opfattes af fjernvarmeindustriens aktører som platformen til eksport



Synlig forening:
o Den mest citerede og indflydelsesrige forening for fjernvarmeindustriens interesser i Danmark

Har DBDH så flyttet sig i 2014?
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Hertil er det enkle svar et stort JA.


Vi har ikke nået de 60 medlemmer endnu, som målet er i 2016, men DBDH har
gennem 2014 øget antallet af medlemmer fra 44 ved udgangen af 2013 til 52 ved
udgangen af 2014 – så udviklingen følger fint målet!



Der har været en øget fokus at skabe værdi for DBDH’s fokusgrupper og fokusgruppedeltagelsen blandt medlemmerne har ligget over budgettet for 2014. Der har
været gennemført en række eksportfremstød – herunder til Polen med deltagelse af
Kronprinseparret og til Kroatien med deltagelse af Dronning Margrethe og Prins
Henrik.



”Fjernvarmeindustrien.dk”, som vi fik etableret som en operationel overbygning til
DBDH og FIF tilbage i 2013, har vist sig at være ”flyvedygtig”. Vi har sammen stået
for to store events i 2014 – Den energipolitiske konference på Christiansborg i
marts 2014 og Fjernvarmeindustriens Årsmøde i september 2014.



Samarbejdet mellem Fjernvarmeindustrien og sektorens øvrige aktører – District
Energy Partnership (lukket ned i november 2014), Grøn Energi, Clean og Dansk
Fjernvarme har fungeret rigtig godt. Formålet med samarbejdet er at sikre ”mest
værdi for pengene” til medlemsvirksomheder på eksportmarkederne uanset i hvilken ”kasse” pengene lægges.



”Fjernvarmeindustrien” med hjemmesiden www.fjernvarmeindustrien.dk er blevet
talerør for hele industrien og har resulteret i mere end 20 presseomtaler i 2014 enten via direkte pressekontakt eller ved omtale af vore aktiviteter.

Vi er således i DBDH godt på vej med at opfylde vor vision for 2016 med de aktiviteter, der
er afholdt i 2014.

Eksportaktiviteter
Sætter vi lidt kraftigere zoom på de eksportaktiviteter, der har været i 2014 har der været
anvendt meget forskellige koncepter – alt fra roadshow i bus til røde løbere med Dronning
Margrethe. Men en ting er eksportfremstød – der er muligvis endnu vigtigere, at der også
kommer besøg til Danmark for i fuld skala med egne øjne se, hvad vi har præsteret indenfor udbygning af fjernvarme.


I januar kom en mindre russisk VIP gruppe for at se på muligheder for at købe
fjernvarmeudstyr til russiske projekter.



I maj kom en større gruppe på 20 personer fra den estiske fjernvarmeforening for at
besøge et større antal af DBDH’s medlemsvirksomheder og bl.a. lære om den danske fjernvarmemodel, lovgivning og drift af fjernvarmesystemer.



I juni kom en polsk delegation på 11 personer på besøg – også disse besøgte en
række DBDH medlemsvirksomheder.
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Og inden juni var omme kom endnu en delegation – denne gang fra Jinan District
Heating Company i Kina. Også for denne delegation var formålet at se og forstå
dansk fjernvarmeløsninger.



September måned blev travl med tre delegationsbesøg. Først fra bystyret Hong
Kong. Besøget, der var arrangeret af State of Green havde som formål at give indsigt ”den danske vej”. Dernæst fra Advanced Cogeneration and Energy Utilization
Center, Japan, der havde fokus på det danske energi system, det danske fjernvarmesystem, integration mellem el- og fjernvarmesystemet, lovgivning og opbygning
af tariffer. Og endelig en spansk delegation fra Region Castilla y León, med særlig
fokus på biomasse.



Året sluttede af med to delegationsbesøg i november – ét fra Tyskland i samarbejde
med State of Green med deltagelse af syv fjernvarmeselskaber og ét fra Beijing District Heating Group – verdens største fjernvarmeselskab – der kom for at få dybere
indblik i dansk fjernvarme – og samarbejdsmuligheder med DBDH’s medlemmer.

Medlemsmøder
Da DBDH er sammensat af en bred vifte af medlemmer, hvoraf nogle ikke har så meget
fokus på eksport som andre, er det også relevant at nævne, indenlandske medlemsaktiviteter i form af ”rene” DBDH aktiviteter som medlemsmøder:


Medlemsmøde på Hotel hesselet i Nyborg i juni under overskriften ”4G DH”. Ja vi
kan lige så godt vende os til forkortelser og her menes 4. generations fjernvarmesystemer. Et emne, der må formodes at interessere hele medlemskredsen.



Medlemsmødet i slutningen af november i Odder med temaet Polen med deltagelse
af vore samarbejdspartnere i den polske fjernvarmeforening.

Alt i alt møder med en imponerende stor medlemsdeltagelse og med emner, der gav en
god bred orientering om, hvad der sker i sektoren såvel nationalt som internationalt.

Hot|Cool & DBDH medier
I løbet af 2014 lykkedes det igen at få fire engelsksprogede udgaver af HOT|COOL udsendt. Temaerne var:
 3rd Global District Energy Climate Awards - Winners
 Energy Efficiency
 Poland
 Operation and maintenance
Endvidere har det være muligt at udgive en russisk udgave af Hot|Cool med udvalgte artikler.
Der blev også tid til at udgive en Annual Report, som i alle får med hjem i dag.
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Bestyrelsen
Jeg vil godt her benytte lejligheden for at takke bestyrelsen for en engageret indsats og et
godt, professionelt samarbejde. Der har været tale om et - på trods af bestyrelsesmedlemmernes funktion i de respektive virksomheder - trofast fremmøde til bestyrelsesmøderne. En speciel tak til Knud Bonde, der på grund af foreningens vedtægter, må stoppe i bestyrelsen nu – men som Frank Sinatre er der jo mulighed for comeback! Også en stor tak
for en engageret indsats til Casper Waad Svane Nielsen fra Danfoss, der på grund af andre arbejdsopgaver i koncernen deltog i sit sidste bestyrelsesmøde her til morgen.

Sekretariatet
Året 2014 har været travlt i sekretariatet. Med Lars ved roret har sekretariatet med Pia,
Kathrine, Ricky og Torkil fået skabt en platform for et visionært og dynamisk DBDH. I har
gjort det rigtig godt og det er helt forståeligt, hvis I er en smule stolte over jeres professionel, engageret indsats. Ja dynamisk er DBDH og efter årets afslutning har Ricky forladt
DBDH til fordel for et job hos DONG, men til gengæld er Morten kommet ”med på holdet”.
Kære Morten – vi ved hvad du kan – så forventningerne er store.

Afslutning
Man kan stille spørgsmålet om fjernvarme har en fremtid i en verden, hvor der fokuseres
mere og mere på individuelle løsninger? Mit svar er ja. Energieffektivitet, brændselsfleksibilitet, udnyttelse af vedvarende energi i storskala, udnyttelse af alle energiressourcer i
samfundet og integration mellem el- og varmesystem, kræver den infrastruktur, som fjernvarme netop er.
Det seneste års udvikling i Ukraine, har endnu engang sat fokus på behovet for fleksible
energisystemer og energieffektivitet.

Tak for opmærksomheden.
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