
 

 

 

Referat 

Repræsentantskabsmøde Jysk Energi A.m.b.a. 

Mandag den 31. oktober 2022 kl. 19.00  

 

Sted:  Jysk Energi, Skivevej 120, 7500 Holstebro 

 

 Dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer 
 
Bestyrelsesformand Anton Bro bød velkommen og konstaterede, at der var 106 ud af 112 repræsentanter 
fremmødt. Herefter foreslog han på bestyrelsens vegne CFO Niels Brøndsted som ordstyrer. Niels blev 
enstemmigt valgt. 
Herefter konstaterede Niels, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet.  
 

2. Bestyrelse og direktionens beretning 
 
Anton startede beretningen med et øjebliks stilhed til ære for afdøde repræsentantskabsmedlem John 
Laugesen, der desværre er gået bort. Æret være Johns minde.  
 
Derefter blev der budt velkommen til Bo Hjelm Sørensen, der var suppleant for John.  
 
Anton berettede at det har været en voldsom periode for energisektoren, hvor energi er blevet såvel 
sikkerhedspolitik og geopolitik. Energi er på alles dagsorden, og det kan også mærkes hos Jysk Energi, hvor 
specielt omsætningen er eksploderet til forventeligt ca. 3 mia. kr. i 2022. For branchen har det betydet store 
ændringer og flere store energikoncerner har haft brug for en økonomisk håndsrækning til garantistillelse fra 
staten. Jysk Energi har dog klaret sig fint igennem krisen uden at have brug for hjælpepakker.  
 
Herefter gennemgik Anton Jysk Energis investeringsaktiviteter, der i alt beløber sig til ca. 450 mio. kr., som er 
omplaceret fra kapitalforvaltning til aktive investeringer i bl.a. VE og andre forretningsområder, hvor der er 
en synergi med de øvrige aktiviteter i Jysk Energi koncernen. Det har i 2022 været rigtig godt, da 
kapitalforvaltningen har givet et stort underskud, men der tegner sig et flot afkast af investeringer i bl.a. VE-
aktiver.  
 
Der vil blive lavet en opfølgende undersøgelse af kompetenceniveauet i bestyrelse og repræsentantskabet, 
så det kan dokumenteres, at der kan vælges en kompetent bestyrelsen, uden at trække eksterne 
medlemmer ind i bestyrelserne.   
 
Det var planen, at der skulle gennemføres valg til NOE Nets bestyrelse, men grundet usikkerhed om, hvem 
der kan betragtes som uafhængige, udskydes valget til 2023. Der skal senest 1/1-2024 vælges to eksterne 
bestyrelsesmedlemmer til NOE Nets bestyrelse. 
 
Slutteligt gennemgik Anton den foreløbige plan for Jysk Energis 100 års fødselsdag i august 2023, inden ordet 
blev givet videre til direktør Lars Naur.  
 



 

Herefter tog Lars over og uddybede de udfordringer, som de stigende energipriser har medført for Jysk 
Energi. Takket være Jysk Energis stærke balance, er Jysk Energi ikke kommet i problemer ift. hverken 
likviditet eller sikkerhedsstillelser.  
 
Herefter gennemgik Lars kort status fra de forskellige forretningsområder, Jysk Energi A/S, Jysk Energi 
Fibernet, NOE Net og Invest aktiviteterne ifm. Høvsøre solcellepark. 
 
Lars fremhævede i særdeleshed de mange nye kunder, der pt. kommer til Jysk Energi, hvilket skal ses som 
udtryk for, at kunderne i dag træffer mere bevidste valg om el-leverandør end tidligere. Jysk Energi har målt 
på Trustpilot Danmarks bedste kundeservice, hvilket er noget at være stolte af. 
 
Derudover blev der redegjort for, hvorfor Nettariffer stiger. Den primære årsag skal findes i, at det nettab, 
der er ved transport af el, er blevet væsentligt dyrere at købe, når elpriserne stiger så meget. Selv om 
Nettariffer stiger voldsomt, vil NOE Net også i 2023 være blandt landets billigste.     
 
Herefter var der stor spørgelyst og debat blandt repræsentantskabet. Slutteligt konstaterede ordstyren, at 
alle deltagere tog beretningen til efterretning.  
 

3. Fremlæggelse af budget 2023 for Jysk Energi (NOE) A.m.b.a., samt status på 2022 
 
Lars fremlagde såvel forventninger til 2022 og budgettet for 2023. Samtidig blev usikkerhederne fremhævet 
både ift. elpriserne, forskellene mellem den jysk/fynske pris (DK1) og den nordiske systempris samt 
hensættelsen fra året tidligere. Forventningen er et resultat omkring 0 i 2022 og et overskud i 2023 på 
mellem 50 og 80 mio. kr.  
 
På baggrund af bestyrelsens indstilling godkendte Repræsentantskabet en forventet udlodning i Jysk Energi 
A.m.b.a. for 2022 på i alt 28,0 mio. kr. Heraf kan 25 mio. kr. disponeres til tarifnedsættelser og 3,0 mio. kr. 
kan disponeres til en jubilæumspulje ifm. 100-års jubilæet.  

 

4. Valg til Repræsentantskabet  
Valgmøder: 
Mandag d. 14. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds 1, Jysk Energi  
Tirsdag d. 15. november kl. 19.00: Valgmøde i kreds 3, Lemvig Idræts- Kulturcenter  

o  

5. Kommende møder/arrangementer: 
2023: 
Fredag d. 21. april kl. 18.00: Middag og Grease musical i Musikteatret Holstebro 
Mandag d. 24. april kl. 19.00: Generalforsamling, Jysk Energi  
Fredag d. 18. august: 100-års jubilæum, Åbent hus på Skivevej 120 
Lørdag d. 19. august: 100-års Jubilæumsfest i Musikteatret 
Mandag d. 30. oktober kl. 19.00: Repræsentantskabsmøde, Jysk Energi  

 
6. 
 

Evt. 

 
 

 

Med venlig hilsen 

Anton Bro 

Formand 

 

 


