Ledelsesberetning Midtfyns Elforsyning

Formandens beretning
Til Open by Night i Ringe den 1. september 2017 lancerede Midtfyns Elforsyning sammen med
Ringe Fjernvarmeselskab et nyt fælles selskab ”Midtfyns Energi A/S”.
Efter i mange år at have boet på samme adresse og haft samme direktør, rykkede de to
selvstændige selskaber Midtfyns Elforsyning og Ringe Fjernvarmeselskab endnu tættere sammen.
Det var to enige bestyrelser, der efter en god dialog bakkede op om det nye selskab:
Vi vil gerne holde alle aktiviteter og arbejdspladser lokalt og samtidig konsolidere os ved at lave et
selskab, der er effektivt og matcher markedet. Vi har derfor meget bevidst gjort ”vores” til et
centralt ord i sætningen under vores nye logo. For vi er stadig en lokalt forankret virksomhed med
et lokaldemokratisk perspektiv gennem vores forbrugervalgte bestyrelser. Midtfynboerne må
meget gerne føle ejerskab og søge indflydelse, også på Midtfyns Energi.
De to Amba-selskaber fortsætter, men leverer begge medlemmer til den nye fælles bestyrelse for
Midtfyns Energi, hvor formandsposten samtidig går på skift.
Fordele for kunder og medarbejdere:
Før har vores personale siddet som to grupper under samme tag. Med Midtfyns Energi som fælles
drifts- og administrationsselskab er vi nu én gruppe og kan udnytte fællesskabet meget bedre.
Den nye fælles profil gør det også nemmere for kunderne:
Siden den 1. september har vi sagt ”Midtfyns Energi”, når vi tager telefonen. Nu er der i princippet
kun ét sted, kunderne skal henvende sig.
Den nye identitet er synlig de fleste steder på vores biler, med nyt ens arbejdstøj til alle osv. Den
nye, fælles identitet er vigtig for os, fordi den signalerer, at vi ikke længere bare er to separate
personalegrupper, der bor på samme adresse. I fremtiden kan vi for eksempel udnytte vores
kompetencer meget bedre og mere på tværs.
Engrosmodellen
Efter indførelsen af engrosmodellen og vores ophør som elleverandør, var 2017 det første hele år,
som rent elnetselskab med ansvar for drift og vedligehold af forsyningsnettet og fakturerer disse
ydelser til elhandelsvirksomheden.
Formålet med engrosmodellen var at øge konkurrencen og sikre en mere enkel fordeling af ansvar
og roller på elmarkedet. Fremover er det elleverandøren, der opkræver alle afgifter fra staten og

nettariffer fra os og sender en samlet regning til kunden. Kunden skal derfor kontakte sin
elleverandør, hvis de har spørgsmål til deres regning, deres forbrug og f.eks. flytning.
Det har været en stor omstilling for os, og vanskelig at forstå for vores kunder. Men det går den
rigtige vej.
Engrosmodellen er, udover at være en helt ny markedsmodel for elsektoren, et endog meget stort
IT-projekt der bringer mere end 100 selvstændige IT-systemer til at kommunikere med hinanden.
Engrosmodellen bygger oven på DataHub, som fra marts 2013 begyndte at samle alle oplysninger
om danskernes elforbrug et centralt og uafhængigt sted.
Under Engrosmodellen beregner og formidler DataHub grundlaget for afregning af ydelser til
markedets aktører.
Dette har ikke været uden vanskeligheder, og især for solcelleejer har det medført gener. Der er
ved at være styr på dette.
Regulering af elforsyningen.
2017 bliver sidste år med indtægtsrammeregulering, som vi har kendt siden 2004. Fra og med
2018 indfører myndighederne en ny regulering af elnetselskaberne. Den ny regulering indebærer
et paradigmeskifte i indtægtsrammerne, som går fra at være indtægtsbaserede (2004-indtægter)
til at være omkostningsbestemt baseret på omkostninger i den foregående reguleringsperiode.
Omkostningselementerne i den nye indtægtsramme består af følgende elementer: forrentning –
driftsomkostninger – afskrivninger. Energitilsynet har tilkendegivet at en foreløbig indtægtsramme
for 2018 bliver udsendt medio 2018. Foreløbige beregninger indikerer at den kommende ramme
bliver på niveau med den der var gældende under den tidligere reguleringsmodel.
Drift:
Samlet distribution af el i 2017 er 72 mio. kWh, hvilket er en stigning i forhold til 2016 på 7%.
Nettabet er opgjort til 1,21%
Der er i alt opsat 297 solcelleanlæg i forsyningsområdet, som i 2017 leverede 1,2 mio. kWh til
nettet.
Der blev i 2017 tilsluttet 88 nye kunder. Det gav et investeringsbidrag på kr. 0,6 mio.
Der er etableret to ekstra transformerstationer hos Rynkeby i forbindelse med deres udvidelse af
produktionen.
Vi har for et andet elnetselskab hjulpet med en nyudstykning af parcelhusgrunde.
Ellers har året mest været præget af mange mindre projekter.

Vi har i 2017 indkøbt nyt udstyr til kabelsøgning, så vi mere præcis kan lokalisere kabler i jord.
Dette er en stor hjælp til os selv, men vi kan også hjælpe elinstallatører med at lokalisere kabler
for dem.
Der er stor fokus på ledelsen af forsyningsvirksomhederne i Danmark som følge af et par meget
uheldige sager. Flere brancheforeninger har udarbejdet retningslinjer for ”God selskabsledelse”.
Ud fra disse retningslinjer, vil vi i samarbejde med Ringe Fjernvarmeselskab lave en plan for god
selskabsledelse i vores selskaber.
Den 25. maj 2018 træder der en ny lovgivning vedr. persondataforordningen i kraft.
Administrationen er i fuld gang med at beskrive processerne i virksomhederne, så vi kan leve op til
denne lovgivning. Det er et omfattende stykke arbejde.
Bestyrelsestur:
For at styrke samarbejdet i bestyrelsen, og for at kunne følge med i hvad der sker i branchen har
bestyrelsen sammen med bestyrelsen for Ringe Fjernvarmeselskab og medarbejderne været på
studietur til Svendborg Fjernvarme, hvor vi bl.a. så og hørte om deres nye 25 MW elkedel.
Eleftersyn:
Vi har et godt samarbejde med Arkitektfirmaet Arne Birk v/Søren Thomsen om eleftersyn, og i
2017 udførte vi 225 eleftersynsrapporter, et lille fald i forhold til året før.
Ændringer i bestyrelsen:
Christian Busch kom i august tilbage efter en udstationering på Grønland, og er igen indtrådt i
bestyrelsen. En stor tak til suppleant Johnny Poulsen som i perioden for Christians udstationering
varetog posten som bestyrelsesmedlem. Og velkommen tilbage Christian.
Jeg har nu været rundt om 2017 og lidt om forventninger til 2018, som også tegner til at blive et
spændende og udfordrende år. Vi ligger rimeligt i benchmarking, men tingene kommer ikke af sig
selv. Det kræver flid, indsigt, kompetencer samt et godt netværk og god ledelse for at løse
opgaverne. Personalet skal holdes ajour med udviklingen for hele tiden at være på forkant og de
skal være omstillingsparate. Jeg er overbevist om at vores ledelse og medarbejdere er godt klædt
på til udfordringerne i 2018.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Ringe Fjernvarmeselskab, samt de midtfynske
installatører og entreprenører for et godt samarbejde i 2017. Ligeledes tak for positiv dialog med
vores kollegaselskaber i hele Danmark.
Jeg vil slutte min beretning med at udtrykke en stor og varm tak til bestyrelsen, ledelsen og
medarbejdere for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde og en flot indsats i 2017.
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