
 
Årsberetning for 2012 
 
2012 blev igen et spændende arbejdsår i Aal El Net. 
 
Med en ny bestyrelse, som hurtig kom i arbejdstøjet fik vi hurtigt en række 
udfordringer, som vi mener hen ad vejen er blevet løst tilfredsstillende. 
 
På sidste års generalforsamling fik vi i opdrag, at vurdere om vores vedtægter 
skulle ændres mere radikalt mht. bestyrelsens sammensætning – altså i 
forhold til den fordeling mellem andelshavere og forbrugere, der ligger i de 
netop vedtagne. Bestyrelsens vurdering blev, at det endnu ikke var 
nødvendigt at foretage yderligere ændringer. Det er også begrundelsen for, at 
vi ikke til denne års generalforsamling har taget forslag med om 
vedtægtsændringer. 
 

Årsregnskabet for 2012  
 
Resultatet af årsregnskabet for 2012 vil vi betegne som et kontrolleret 
underskud. Da vi i slutningen af 2011 i bestyrelsen vedtog at indføre en rabat 
på forbruger abonnementet for at nedskrive virksomhedens formue, var 
handlingen bevist, og skulle meget gerne kunne ses af årsresultatet. 
 
Vores net tab for 2012 blev ud af en aftaget mængde på 13,5 mio. kWh på 
1,0 % hvilket er et meget fint resultat. Resultater er på niveau med tabet i 
2011 hvor net tabet blev 1,1 %.  Vi kan endnu en gang med rette påstå, at vi 
har et af de bedste anlæg til forsyning af el i Danmark. 
 
I 2012 fik vi 10 nye tilslutninger. Bofællesskabet i Kirkegade samt et par nye 
huse på Frejasvej. 
  
Vores kasserer vil senere gennemgå regnskabet mere detaljeret. 
 

Afstemning af forbrug  
 
Siden vi med udgangen af 2008 fik installeret fjernaflæste målere alle steder, 
har vi haft et ønske om at få lavet et system, hvor vi kunne afstemme 
forbruget mellem det strøm der kom ind i vores forsyningsområde, holdt op i 
mod det forbrug som blev brugt på den enkelte installation. Ambitionen har 
været, at vi gerne ville gøre det for den enkelte station. 
 
Det er vi nu lykkedes med.  



 
Vi kan hver måned, lave en oversigt pr. tårn. Oversigten er behæftet med en 
usikkerhed, da vi ikke er sikre på, at have alle aflæsninger med. 
 
Men kvartalsvis kan vi altid være sikre på afstemningen. Da har vi nemlig altid 
alle aflæsninger med.  
 
At vi så undervejs fandt en fejl på en af SE’s tårne, viser jo bare, at det vi har 
sat i værk bare er o.k.! 
 
Vores næstformand, Kurt Bondesen, vil senere vise hvad det er vi har tumlet 
med, for at få den bedste afstemning mellem det vi tager ind via vores tårne 
og det som de enkelte forbrugere aftager. 
 

Solcelleanlæg  
 
Solceller har fyldt rigtigt meget i årets løb. Både hos de forbrugere, som har 
fået det tilmeldt men også hos os, SydEnergi og hos afregningen i Grindsted. 
 
I 2012 blev der anmeldt i alt 107 solcelleanlæg i vores forsyningsområde. Alle 
tilmeldt på den gamle nettoordning. Det svarer til ca. 6 % af de samlede 
installationer. 
 
Ret hurtigt i forløbet fandt vi ud af, at det beløb som vi skulle betale SE for at 
behandle tilslutningerne, skulle pålignes den enkelte forbruger. Den 12. juni 
2012 fik vi så Energitilsynets tilladelse til at opkræve 2.400 kr. hos de 
forbrugere som fra den dato tilmeldte solcelleanlæg. 
 
Da det forhold nu var bragt på plads, viste der så igen nye udfordringer. Det 
viste sig, at der var forbrugere som allerede havde fået installeret 2-vejs 
målere. De fik ikke udskiftet måleren, og kunne med rette klage over det 
gebyr de var blevet pålagt. Så vi måtte gå til SE for at få en lavere pris, hvilket 
vi også gjorde. Denne lave pris blev uden problemer godkendt af 
Energitilsynet. 
 
Vi er godt klar, at det ikke for alle har været lige gennemskueligt med 
regulering af priserne med de frem- og tilbageløb der har været. Vi skulle 
først have etableret et fornuftigt samarbejde mellem SE og GEV, om 
hvorledes disse gebyrer skulle håndteres, og inden denne var helt på plads, 
gik der rod i afregningerne for enkelte af kunderne. 
 



Det skal vi selvfølgelig beklage. Det har givet kunderne en dårlig oplevelse. 
Men der har også været en indkøring og indlæring, og mængden af 
solcellekunder har også været større end vi i første omgang regnede med. 
 
Vi har p.t. en stak målere der ligger på vores målerlager i SE. Dem vi vil 
gerne afhænde til SE, og så tilbageføre den pris vi får for dem til de 
forbrugere som er blevet opkrævet omkostningen på de 2.400 kr. På 
nuværende tidspunkt har vi ikke hørt fra SE, men vi afventer deres svar. 
 
I øvrigt stilnede stormen af sidst i november måned i forbindelse med 
ændring af fradragsreglerne og nettoafregningen.   
 
Tilbage er nu tre forbrugere, som vi venter på bliver rettet til i vores 
afregningssystem, således de kan få den endelige års afregning for 2012, og 
så komme videre i 2013.  
 
Lidt fakta om nettoafregningen. 
 
Vi afregner forbrugeren på den gamle måler fra det tidspunkt, vi får melding 
om, at der er sket et skift på måleren. (solcelleanlægget er installeret). 
 
Ved udgang af hvert år, opgøres det forbruget på den enkelte 
solcelleinstallation. Overskud af produktion ind rapporteres til Energinet.dk 
som udbetaler 60 øre pr. produceret kWh. 
 

Det forsatte eftersyn af kabelskabe  
 
Vores tilrettelagte gennemgang af vores kabelskabe fortsætter ufortrødent.  
Det er heldigvis få fejl og mangler der findes ved gennemgangen, og den 
sikkerhed vi får ved at vores ledningsnet er efterset, er uvurderlig. 
 
Som det måske også er bemærket, er vi også begyndt at nummerere vores 
skabe med de orange skilte, der markerer at skabene hører til i vores 
forsyningsområde. 
 

DataHub  
 
HUB-databasen er et fælles tiltag for hele energisektoren til brug for 
udveksling af data imellem selskaber. For Aal El Net betyder det, at de 
installationer som vi har i vores database, udveksler data med HUB’en. 
Dvs. at el handelsselskaber får vores oplysninger om forbrug, og kan udstede 
regninger på markeds el efter vores oplysninger. 



 
Hvis det går som vi forventer, bliver det fra den 1. oktober 2014 således at, 
det er el handelsselskaberne, som skal opkræve kvartalsregningerne. For os 
betyder det så, at vi afleverer oplysningerne om forbruget for den enkelte 
installation og så bagefter skal have vores andel for net tarif og abonnement.   
 
Det betyder, at det ikke er os, som skal slås med restancer m.m. Vi kan 
herefter udelukkende koncentrere os om vores ledningsnet, og de krav som 
stilles til det. 
 

Spotmåned.  
 
De sidste to måneder har der været annonceret og skrevet ud om 
Spotmåned, og det valg som I forbrugere skulle tage stilling til. 
 
Vi parkerer de spørgsmål der måtte dertil til Eventuelt på dagsordenen. 
 
Ikke fordi vi vil tale om det her, men primært fordi det ikke har med driften af 
Aal El Net at gøre, men mere et tiltag der er sket på baggrund af en 
beslutning af Folketinget. 
 
Hvad har ellers optaget os:  
 
Øvrige forhold 
 

Til sidst vil jeg slutte bestyrelsens beretning med at takke de folkevalgte 
revisorer for, at de på en god måde har repræsenteret forbrugerne og holdt et 
godt øje med det arbejde vi har lavet i bestyrelsen.  
 
Tak til vore samarbejdspartnere - SydEnergi, Grindsted El- og Varmeværk, 
Torben Poulsen fra Partner Revision og Thomas Harder fra Graven, Nielsen 
og Kokkenborg for god assistance i løbet af året.  
 
Tak til den øvrige del af bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde.  
 
Tak for gode og inspirerende bestyrelsesmøder. 


