
Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020 

 

Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020 i 

Aars-Hornum El-Forsyning og de til Aars-Hornum El-Forsyning knyttede 

selskaber. 

Koncernen har i 2020 givet et samlet overskud på kr. 885 t.kr. efter 

indregning af resultater fra datterselskaber. Resultatet for 2019 var et 

overskud på kr. 2.375 t.kr. opgjort efter samme principper som 2020 

ligeledes efter indregning af resultater fra datterselskaber. 

Årets resultatet er påvirket af en mindre aktivitet og ekstraordinære 

omkostninger i forbindelse med aftale om at stoppe samarbejde med 

direktør. 

Aars-Hornum Net gav i 2020 et overskud på kr. 578 t.kr. mod et overskud i 

2019 på kr. 546 t.kr. 

Der er i løbet af 2020 faktureret tilslutningsbidrag vedrørende nye 

installationer for kr. 474.890 mod kr. 663.588 i 2019. 

Der er i 2020 gennemført udskiftning af tre manuelle 20 kV koblingsanlæg 

i transformatorstationer på Fjernvarmen, Hans Egeds Vej og Bymidten. 

Udskiftning er stort set gennemført uden strømafbrydelse, da der 

etableres mobil generatorforsyning i de 14 arbejdsdage arbejdet har 

foregået. 

Vesthimmerlands El-forsyning leverer strømmen til forbrugere. Årets 

resultat blev et overskud på kr. 448 t.kr. mod et overskud i 2019 på kr. 

1.094 t.kr. 

Selskabet har som en del af engrosmodellen, sendt en samlet regning ud 

til alle forbrugere, som køber el hos Aars-Hornum El-forsyning. Regningen 



dækker både elprisen for den leverede mængde el – afgifter – abonnement 

– og transporten via elnettet. 

Selskabet har løbende fokus på at have den rigtige strategi for el-indkøb på 

den Nordiske El-børs, hvor vi køber på spotmarked. 

Vi fastsætter vores pris hvert kvartal i forhold til det øvrige el-marked. 

Uanset at enkelte af vores forbrugere har ønsket at skifte til andre 

leverandører, er antallet af el-kunder under Aars-Hornum El-Forsyning på 

4.434 mod 4.457 i 2019 – eller et lille fald på 21 el-kunder. I 2020 havde vi 

3.704 el-kunder indenfor eget netområde og 730 el-kunder udenfor eget 

netområde / vores normale forsyningsområde.  

Aars El-Forsyning Entreprise gav i 2020 et underskud på 77 t.kr mod et 

overskud i 2019 på 804 t.kr. Entrepriseopgaver er som tidligere år primært 

hentet udenfor Vesthimmerlands kommunen. Aars El-forsyning Entreprise 

ejer ejendommen på Industrivej, der fungerer som administration og 

værksted for alle selskaber i koncernen. 

For en god ordens skyld skal jeg bemærke at resultatet i 

entrepriseselskabet ikke har nogen indflydelse på elprisen overfor vore 

forbrugere, idet der er tale om et selvstændige datterselskab under Aars-

Hornum El-Forsyning.     

Samlet set kan det konstateres, at Aars-Hornum El-Forsyning med samtlige 

tilhørende selskaber fortsat er særdeles velkonsolideret med en 

egenkapital på kr. 42.999 t.kr. og gør at vi i bestyrelsen er af den opfattelse, 

at Aars-Hornum El-Forsyning også fremover vil være i stand til at kunne 

levere særdeles attraktive priser på levering af el. 

Samlet har vi for øjeblikket 4.434 el-kunder. Trods mange og store 

ændringer inden for den danske elforsyning – ikke mindst liberaliseringen 

af elmarkedet – er det lykkedes Aars-Hornum El-Forsyning at fastholde 

vores markedsandel. 



Siden 2003 har alle forbrugere kunne købe el hvor de ville.  Der er også i år 

et mindre antal som vælger en anden leverandør i en periode, hvorefter 

flere igen skifter tilbage til Aars-Hornum El-Forsyning. Langt de fleste 

forbrugere ønsker at bevare den tætte kontakt, den gode service og de 

lokale arbejdspladser i forbindelse med elforsyning. 

Verdo i Randers står for fjernaflæsning af elmålere og behandling af vores 

forbrugsdata. En opgave der blandt andet på grund af Engrosmodellen og 

stigende lovkrav til forsyningsselskaberne, er blevet mere kompliceret. 

Aftalen indebærer også at Verdo stiller deres afregningssystem til rådighed 

for vores personale her på kontoret i Aars. 

Der budgetteres i 2021 med et resultat i niveau 300 t.kr.  

Gorm Giversen er pr. 1. marts 2021 ansat som ansvarlig driftsleder. 

Jeg vil til slut rette en stor tak til alle medarbejdere i de selskaber, der er 

omfattet af Aars-Hornum El-Forsyning, idet medarbejdere igen i 2020 har 

ydet en god og stabil indsats til gavn både for selskaberne, men ikke mindst 

til gavn for vore forbrugere og kunder. 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at takke mine bestyrelseskollegaer 

for et godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde i 2020. 


