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Turbulens resulterer i 
højere elpriser globalt
Når en tsunami og nedsmeltning 
af et A-kraftværk truer Japan, kan 
det mærkes på elpriserne  i Aars og 
Hornum. Elektricitet er nemlig en 
vare, hvis pris afhænger af produkti-
onsform og efterspørgsel.

– Situationen i Japan og lukningen af 
syv tyske A-kraftværker fik fra den 
ene dag til den anden elpriserne i 
Vestdanmark til at stige med fire øre 
pr. kWh, fortæller direktør Morten 
Degn, Den lokale Elforsyning i Aars 
og Hornum.

Dyrere el, når kul og
CO2-kvoter fordyres
Den permanente lukning af syv tyske 
A-kraftværker kommer efter udførel-
se af en stress-test på de pågældende 
værker. Det resulterede i, at efter-
spørgslen på el produceret på kul steg 
og at denne energikilde samt olie og 
CO2-kvoterne steg prismæssigt.
– Også urolighederne i Mellemøsten 

og det nordlige Afrika påvirker elpri-
serne i opadgående retning, under-
streger Morten Degn. Hertil kom-
mer, at fyldningsgraden i de nordiske 
vandmagasiner ligger under gennem-
snittet og dermed resulterer i mindre 
vandkraftproduktion end sædvanlig. 
Det sætter vor elpris under pres.
De to lokale elforsyninger køber el på 
Elbørsen i Norge. Det sker via ELRO 
i Randers, som har fingeren på pulsen 
og følger det turbulente marked tæt.
– Med alle de udefra kommende fak-
torer gælder det om at holde tungen 
lige i munden og søge at sikre vore 
lokale forbrugere den lavest mulige 
købspris både nu og i fremtiden. Det 
kan vi kun, hvis det lykkes os at ind-
købe el til den mest fordelagtige pris, 
fastslår Morten Degn.
I fremtidsperspektivet er der ingen 
tvivl om, at Tysklands politiske be -
slut  ning om helt at udfase A-kraften 
vil påvirke de lokale elpriser i hele 
Danmark.

Direktør 
Morten Degn, 

Den lokale 
Elforsyning.

Goddag
og farvel
Henrik Taudahl 
(øverst) er nyvalgt 
til Aars Elforsynings 
bestyrelse. Han aflø-
ser Jørgen Nøhr 
(nederst), som har 
været i bestyrelsen 
28 år.
Læs mere på midter-
siderne.

El- og jordvarme-
kunde se her!
Alle forbrugere, som bruger el til 
opvarmning af helårsboligen eller 
er tilsluttet et jordvarmeanlæg, 
kan få en reduktion i elafgiften 
for den del af forbruget, som over-
stiger 4000 kWh pr. år.

Det kræver dog, at boligen er 
registreret med en af ovennævn-
te energikilder i Bygnings- og 
Boligregistret, BBR. I så fald redu-
ceres afgiften pr. forbrugt kWh 
over 4000 kWh pr. år – i 2011 med 
11,6 øre.
Er din bolig ikke registreret med el 
– eller jordvarme, så kontakt kom-
munen. Kommunen vil herefter 
behandle din anmodning.
Du skal herefter sende en kopi af  
registreringsskemaet til Aars eller 
Hornum Elforsyning.
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Jørgen Nøhr 
sagde farvel 
til bestyrelsen
Jørgen Nøhr, Aars, lægger ikke skjul 
på, at det er en underlig fornemmelse 
ikke mere at være medlem af Aars 
Elforsynings bestyrelse efter 28 år.

Tilmed har den aktive 77-årige Aars-
borger sagt farvel til posten som for-
mand for Aars Vand efter 27 år.
– Daværende bestyrelsesmedlem i 
Aars Elforsyning og formand for Aars 
Vandværk, nu afdøde murermester 
Gregers Nielsen, opfordrede mig til 
at stille op, idet Aars Elforsyning altid 
har haft en repræsentant med i Aars 
Vandværks bestyrelse og omvendt, 
fortæller Jørgen Nøhr. Da Gregers 
Nielsen ønskede at stoppe, blev det 
min opgave at varetage kontakten mel-
lem de to lokale forsyningsselskaber.
Jørgen Nøhr kan se tilbage på mange 
store udfordringer i arbejdet for Aars 
Elforsyning.
– I starten havde vi et vist samarbejde 
med HEF, men det gled ud. I tidens 
løb er vi blevet stillet over for stadig 
flere love og regler – ikke mindst i for-
bindelse med el-liberaliseringen. Det 
hele kører meget professionelt i dag.

El og vand havde fælles
driftskontor i mange år
I mange år havde Aars Elforsyning og 
Aars Vand fælles kontorfaciliteter.
– Men da el og vand er to vidt for-
skellige områder, valgte Aars Vand at 
ansætte egen driftsleder og flytte admi-
nistrationen til eget hus, siger Jørgen 
Nøhr. Bestyrelsesarbejdet har været 
præget af godt samarbejde. Det er altid 
lykkedes at tale sig frem til enighed, 
og jeg kan ikke mindes, at vi har haft 
en egentlig afstemning i de mange 
år, jeg har været med. Vi har også et 
godt samarbejde med elforsyningerne 
i Hornum og Nibe.
Bestyrelsesveteranen blev på Aars 
Elforsynings generalforsamling afløst 
af vognmand Henrik Taudahl, Aars, 
som også er medlem af bestyrelsen i 
Aars Vand.

Udfordring at 12 huse
i Hornum får solceller
Når der i den kommende tid opføres 
12 træhuse på den tidligere mar-
kedsplads i Hornum, vil hver af dem 
komme til at producere elektricitet 
til delvis dækning af eget forbrug.

Aars Boligforening, som er bygher-
re, har nemlig besluttet, at der skal 
installeres ti kvadratmeter solceller 
på hvert hus. Da solens stråler og 
dermed elproduktionen varierer, vil 
der ske afregning efter det såkaldte 
nettoafgiftsprincip.
Det betyder populært sagt, at elmåle-

ren løber baglæns, når der produce-
res mere el, end der i et givet øjeblik 
bruges i huset. Fordelen er, at el fra 
solcellerne ikke pålægges afgift.
– Solcelleproduktionen stiller elfor-
syningen over for en stor udfor-
dring, understreger formanden for 
Hornum Elforsyning, Jørn Lassen. 
Samfundsmæssigt er der et ønske om 
at fremme vedvarende energi. Men 
det er nyt land for elforsyningen at 
projektere nettet til at modtage sol-
celle-elektricitet, at afregne elprisen 
og løse de tekniske problemer. 

Hornum Elforsynings 
bestyrelse besigtiger 
den igangværende 
byggemodning af mar-
kedspladsen. Fra ven-
stre Niels Jørgen 
Pedersen, Børge 
Pilgaard, Arne 
Nicolaisen, forretnings-
fører Jan Kvitsau, 
Kalle Bjerregaard og 
formanden, Jørn 
Lassen.

Hornum Elforsyning
klar til flere forbrugere

På Hornum Elforsynings general-
forsamling oplyste formanden, Jørn 
Lassen, at elforsyningen deltager i 
byggemodningen af den tidligere 
markedsplads, hvor der skal opføres 
såvel parcelhuse som tæt/lav bebyg-
gelse. Det betyder flere forbrugere.

Generalforsamlingen startede med at 
mindes Erik Christensen, som ind-
til sin død sidste år var et engage-
ret medlem af bestyrelsen gennem 
27 år. Formanden bød velkommen 
til det nye bestyrelsesmedlem, Arne 
Nicolaisen.
Jørn Lassen oplyste, at elforsyningen 
har været forskånet for større uheld 
i årets løb. 
– Vi er fortsat i gang med digitali-
sering af nettet, men mangler stadig 
den allersidste del, som vil andrage en 

udgift på cirka 60.000 kr., sagde for-
manden. Efter at Vesthimmerlands 
Kommune har udliciteret vedlige-
holdelse af gadelyset, har elforsynin-
gen ikke mere med gadelamperne at 
gøre. Denne opgave forestås nu af 
Peter Eriksen, Farsø.
Da Hornum Elforsyning har nyt 
ledningsnet, vil næste store investe-
ring være indførelse af fjernaflæs-
ning af elmålerne. Denne opgave kan 
komme på tale ret hurtigt.
Revisor Jørn Andersen, Deloitte, 
Aars, forelagde Hornum Elforsynings 
regnskab.
Til bestyrelsen genvalgtes forman-
den, Jørn Lassen, og Arne Nicolaisen. 
Deloitte fortsætter som elforsynin-
gens revisor. Direktør Morten Degn, 
Den lokale Elforsyning, Aars, var 
generalforsamlingens dirigent.
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Henrik Taudahl, Aars, blev på Aars 
Elforsynings generalforsamling sidst i 
april valgt til bestyrelsen som afløser 
for veteranen Jørgen Nøhr.

Den 47-årige indehaver af Aars 
Vognmandsforretning  glæder sig til 
arbejdet i bestyrelsen.
– Efter min opfattelse er det en stor 
fordel for Aars, at vi har en lokal 
elforsyning, siger Henrik Taudahl. 
Det betyder, at vi kan bevare lokale 
arbejdspladser og har tæt kontakt til 
forbrugerne. I vort lokale selskab har 
forbrugerne mulighed for at kende 
såvel elforsyningens ansatte som besty-
relsen. Det danner grundlag for bedre 
forbindelse til forsyningsselskabet. Jeg 
er som bestyrelsesmedlem parat til at 
modtage henvendelser fra erhvervs-
virksomheder og forbrugere og bringe 
dem videre til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem
i Aars Vand fra 2009
Samtidig er Henrik Taudahl parat til 
at varetage kontakten mellem besty-
relserne i Aars Elforsyning og Aars 
Vand, som Jørgen Nøhr har sørget for 
gennem de sidste 27 år.
– Det er en fordel, at de to lokale for-
syningsselskaber har tæt kontakt. Jeg 
har nu mulighed for at være bindeled, 
da jeg siden  2009 har været bestyrel-
sesmedlem i Aars Vand, understreger 
Henrik Taudahl. Jeg har naturligvis 
ikke Jørgen Nøhrs erfaring, men glæ-
der mig til at komme mere ind i tin-
gene.
Aars-vognmanden anser det for vig-
tigt, at de lokale forsyningsselskaber 
arbejder sammen, hvor der er drifts-
fordele at hente.
Fra 1988 blev Henrik Taudahl medejer 
af Aars Vognmandsforretning for efter 
faderens død i 1993 at overtage virk-
somheden. Vognmandsforretningen 
udlejer kraner til mange opgaver, vare-
tager specialtransporter – f.eks. flyt-
ning af pengeskabe for pengeinstitut-

ter overalt i Jylland, udlejer containere 
og driver almindelig vognmandsfor-
retning, bl.a. med levering af sand og 
grus.
– Det er mit håb, at jeg som besty-
relsesmedlem i Aars Elforsyning kan 
medvirke til at fastholde byens stærke 
og stabile elforsyning. Derfor glæder 
jeg mig til at udfylde Jørgen Nøhrs 
plads som bindeled mellem Aars Vand 
og Aars Elforsyning, fastslår Henrik 
Taudahl.
Selv om der er en aldersforskel på 30 år 
mellem det nye og det afgående besty-
relsesmedlem, har de foruden interes-
sen for forsyningsselskaberne i Aars en 
ting til fælles, nemlig interessen for at 
sejle.  De har begge en båd liggende i 
Hvalpsunds marina.
– Selv om bestyrelsesarbejdet kræ-
ver mange timer, skal der nok blive 
plads til at komme ud at sejle engang 
imellem, slutter det nye medlem af 
Aars Elforsynings bestyrelse, Henrik 
Taudahl.

Henrik
Taudahl ny
i bestyrelsen

Henrik Taudahl driver Aars Vognmands-
forretning med otte ansatte.

– Vi har i bestyrelsen haft god opbak-
ning fra forbrugerne. Mange nye er 
kommet til. Ja, byens indbyggertal er 
tredoblet, siden jeg flyttede til Aars i 
1967. Der er efter min opfattelse god 
fornuft i, at der findes mindre elsel-
skaber som vort. Hvorfor skal nogle 
få store selskaber dominere markedet? 
Aars Elforsyning er et bevis på, at et 
lille selskab kan bide skeer med de 
store og sælge el til en konkurren-
cedygtig og lav pris, pointerer Aars 
Elforsynings tidligere bestyrelsesmed-
lem.

Jørgen Nøhr er tilhænger af el – og 
vandforsyningens nyindførte alders-
grænse på 70 år for valg til bestyrelsen, 
selv om det er gået ud over ham selv.
– Det er meget godt, og jeg har mange 
andre ting at tage fat på. Jeg vil gerne 
rette en stor tak til bestyrelsen for det 
gode samarbejde og ønske, at det fort-
sat vil gå godt for Aars Elforsyning, 
slutter Jørgen Nøhr.

Jørgen Nøhr får nu bedre tid til at nyde famili-
ens smukke have på Grundtvigsvej.
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Aars Elforsyning Entreprise A/S er 
for øjeblikket involveret i etable-
ring af en genbrugsplads i Als i 
Østhimmerland. Projektet udføres 
for I/S Fælles Forbrænding, Hobro, 
og entrepriseselskabet er kommet 
i betragtning via samarbejde med 
entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen 
A/S, Aars.

– Vor primære opgave er at levere 
belysning til hele pladsen, oplyser 
direktør Morten Degn, Aars El -
forsyning. Desuden foretager vi den 
nødvendige kabelføring og instal-
lation af el i forbindelse med mand-
skabsfaciliteterne. Bliver projektet 
en succes, er der udsigt til, at der 

skal laves en genbrugsplads efter 
samme koncept et andet sted i Fælles 
Forbrændings område.

Opgaver i Mejrup,
Farsø og Løgstør
I samarbejde med Hornum Murer- 
og Entreprenørforretning har Aars 
Elforsyning Entreprise A/S leve-
ret el og pladsbelysning med på -
kør  selsværn til P-pladsen mellem 
Rådhuscentret i Farsø og Ad  mi ni-
strationsbygningen.
Af forestående arbejder kan nævnes 
installering af gadebelysning i for-
bindelse med en byggemodning i 
Mejrup nær Holstebro.
Hertil kommer, at entrepriseselska-

bet efter at have vundet en licita-
tion skal forestå udskiftningen af 
46 stk. master til ny gadebelysning i 
Sverigesvej-kvarteret i Løgstør.
– Vi er glade for, at den lokale elfor-
syning kan være med – også når det 
gælder opgaver uden for vort lokale 
forsyningsområde. Vor kernekom-
petence er kabler, master og gade-
belysning, og det vil vi gerne drage 
endnu mere fordel af fremover, slut-
ter direktør Morten Degn.

Aars El løser flere opgaver
uden for forsyningsområdet

Elektriker Kaj Grøn 
på arbejde i det øst-

himmerlandske.

Konstituering
i Hornum
Bestyrelsen for Hornum El  for-
syning har efter generalforsam-
lingen konstitueret sig sådan:

• Formand: Jørn Lassen
• Næstformand: Kalle Bjerregaard
• Kasserer: Børge Pilgaard
• Sekretær: Kalle Bjerregaard

Herudover er Niels Jørgen Pe -
der  sen og Arne Nicolaisen i 
be styrelsen. Forretningsfører er 
Jan Kvitsau.

Aars Elforsyning Entreprise A/S deltager i etableringen af denne genbrugsplads i Als, Østhimmerland.
Entreprise-
selskabet har 
udført pladsbelys-
ning på P-Pladsen 
ved Rådhuscentret 
i Farsø.


