
Referat af medlemsmøde d. 6/9-2021 på Færgegården.

Valg af dirigent:

Ketil

Valg af referent:

Käthe

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Valgkamp og ideer:

Der bestilles løbende materialer. Kandidater skal aflevere tekst til plakater. Der skal hænges plakater op. De
4 første kandidater ringer rundt til alle medlemmer for hjælp til ophængning. Der laves en fælles folder for
hele Svendborgs hold og en til hver til de 4 første kandidater. De 4 første kandidater laver hver en tekst til
deres folder som sendes til Dennis.

Vores digitale kommunikation er noget rodet. Vi tager op på bestyrelsesmøde hvordan vi får en én strenget
kommunikation der rammer alle.

Alle må gerne komme med indspark til gode steder at hænge vores bannere op.

Maj skal huske at ajourføre listen med aktiviteter og vælgermøder.

Vi skal være obs på at Anette ikke forveksles med kommunevalget på vores fælles folder.

Vi skal også være obs på tilmelding af kandidater til kandidatlisten i kommunen. (Maj).

D. 2. oktober er der arrangement i borgerforeningen om verdensmålene. Der kan vi være til stede med
frøposer.

D. 23. oktober hænger vi plakater op. Alle hjælpere er velkommne. Rasmus har en køre rute.

Drøftelser af Svendborg Kommunes Varmeplan herunder Fjernvarmeværk 5762:

Der blev drøftet følgende:

● Der er ikke en varmeplan i Svendborg som helhed. De eksisterende varmeværker er i gang
med at ændre strategi for at udnytte mere VE. Specielt Svendborg varmeværk er optaget
af at holde på de medlemmer de har og at gøre prisen billigere. Der er ikke de store planer
om at udvide, men de er begyndt at bevæge sig lidt på det. Der drøftes stadig.

● I forhold til fjernvarmeværket i 5762 Ulbølle/VesterSkerninge har man behov for en stor
kommunegaranti. Det har kommunen vurderet er for stor en belastning på kommunens
budget. Som det ligger nu er det nok umuligt at få det igennem i byrådet medmindre der
besluttes en større økonomisk ballast fra varmeværkets side. (større tilslutningsbidrag-
gerne over 20.000 pr. husstand).



● Vi har to ting at tænke på når vi vurderer. Vi skal vurdere det ud fra en kommuneinteresse.
Det er en stor økonomisk risiko. Og vi skal vurdere det ud fra SFs politiske strategi.

● Der er lavet en strategi for Ulbølle/VesterSkerninge om at naturgassen skal udfases i
området. Der er ikke nogen risiko for at hele garantistillelsen vil blive udløst. Når værket er
i gang, afdrages der med det sammen. SF har hele tiden stemt for den kollektive ide om
fælles varmeforsyninger. I forhold til det første projekt var værket baseret på
halmafbrænding. Nu er det baseret på varmepumper.

● Der er en EU-lovgivning, der siger at vi ikke kan binde folk til mere end 6 md. Hvis vi
tænker på det klimamæssigt bedste at gøre, skal varmeproduktionen laves tættest på
forbrugsstedet. Området er udlagt til fjernvarmeområde. Derfor kan der ikke gives tilskud
til individuelle varmepumper.

● Dem der taler mest imod fjernvarmen er de nærmeste naboer til fjernvarmen. Der er stor
opbakning i området.

● Man har bevidst fra starten sat tilslutningsbeløbet lavt. Pr. januar 2022 øges den til 15.000.
På Nordals er tilslutningsafgiften på 10.000.

● Vi er enige om at det politisk er en god ide med fælles fjernvarmeanlæg. Vi skal bare have
en større sikkerhed for tilslutningen.

● Bestyrelsen i fjernvarmen Ulbølle/VesterSkerninge er i gang med at undersøge en større
økonomisk sikkerhed, så det bliver mere spiseligt økonomisk for kommunen.

● Rent politisk skal vi passe på med at gå ud og sige at der ingen risiko er. Erfaringsmæssigt
er garantistillinger ikke blevet brugt.

● Det er et stærkt politisk signal at gå ud med, at vi står alene med denne anbefaling.
● Det er ikke gratis at hoppe af en tilmelding til fjernvarmen.
● Vi skal lade bestyrelsen i fjernvarmen arbejde med det nye oplæg de skal komme med, så

vi har noget mere konkret at beslutte ud fra. Der er altid en risiko som vi skal accepteret.
● Det er en sag der bliver båret af de rigtige ideer. Derfor kan vi være dem der støtter det

borgerdrevne og bæredygtige projekt. Trods risici. Det vil vi stå ene om.
● Kommunalbestyrelsen har besluttet at der skal være fjernvarme i området. Det er mere

end halvdelen af private husstande der bakker op. Dertil kommer de offentlige bygninger.
Det skal være de almindelige forbrugere der driver VE energi og ikke store pengestærke
mænd. Fjernvarmebestyrelsen vil komme med et oplæg omkring d. 20. september.

Linjen på medlemsmødet er at vi skal støtte borgerdrevne og bæredygtige projekter. Det
tages med videre i bestyrelsen.

Orientering om budgetforhandlinger:

Det der ligger lige nu er udspil fra administrationen. Det er ikke drøftet politisk endnu.

Vi har en ret solid økonomi. Vi kan lave rigtigt meget på anlægssiden og vi har 78 mill. vi kan
bruge på drift siden. Der ligger en serviceramme som vi skal overholde.



Man har lagt demografien ind på børneområdet og ældreområdet. Det er dyrt, derfor er der ikke
så meget at dele ud af.

Administrationen har lagt et bud der gør at vi overskrider servicerammen, og efterfølgende ligger
en besparelse på 25 mill. ind. Disse besparelser vil man tage stilling til når regnskabet for 2021
foreligger primo 2022.

Der er lagt en reservepulje ind på 20 mill. hvert år.

Vi vil gerne understøtte bedre normering i dagplejen og sundhedshuse i alle områder. Der
arbejdes videre med temaer. Budgetforhandlingerne starter d. 22 september.

Bruno og Dennis arbejder videre med planlægningen.

Evt:

Ingen bemærkninger.


