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Generalforsamling 2022
DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE § 7.5
I SØNDERBORG FJERNVARME A.m.b.a.
1.		 Valg af dirigent
2.		 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3.		 Den reviderede årsrapport for 2021 fremlægges til
		 godkendelse
4.		 Budget for 2022 opgjort efter varmeforsyningslovens
		 prisbestemmelser fremlægges til orientering
5.		 Fremlæggelse af investeringsplan for 2022 til orientering
6.		 Forslag fra bestyrelsen
		 – Bestyrelsen fremsætter ikke nye forslag til behandling
7.		 Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
		 – Der er ikke modtaget nogen forslag, som ønskes behandlet
		 på generalforsamlingen
8.		 Valg af bestyrelsesmedlemmer
		 – Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg
9.		 Valg af suppleanter til bestyrelsen
		 – På valg blandt stemmeberettigede udenfor de almene bolig			
		 organisationer er: Charlotte Wejs, som modtager genvalg
		 – På valg blandt de stemmeberettigede fra de almene bolig			 organisationer er: Birger Persson, som modtager genvalg
10.		 Valg af revisor
		 – Bestyrelsen foreslår PwC genvælges som revisor
11.		 Eventuelt
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Formanden har ordet...
Jeg vil gerne byde Jer alle hjertelig velkommen til vores
ordinære generalforsamling i Sønderborg Fjernvarme
A.m.b.a.
Specielt i år vil jeg gerne byde velkommen til alle vore
nye andelshavere fra Augustenborg.
Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet
andelsselskab, som har til formål at etablere energiproduktionsanlæg samt distribuere energi til opvarmning
og varmt brugsvand.
Selskabet drives efter hvile-i-sig-selv princippet, og må
derfor hverken give over- eller under-skud. Med andre
ord, skal varmeprisen sættes lige akkurat sådan, at
indtægterne dækker udgifterne.
Vores mål er uændret at tilbyde alle forbrugere en
prismæssig attraktiv, stabil og grøn varmeforsyning, så
fjernvarmen er forbrugernes foretrukne valg.
Corona
2021 har igen været præget af Coronapandemien, som
igen i år har givet os udfordringer i driften med hensyn til
afsikring af smittehensyn og arbejdsplanlægning.
Vi er en samfundskritisk virksomhed, da vi både bortskaffer affald og leverer el og varme, og det er derfor
vitalt, at vi sikrer fortsat drift af virksomheden selv under
vanskelige forhold.
Det har været udfordrende, men takket være en god og
dedikeret indsats fra vores medarbejdere, er vi kommet
nådigt igennem uden større gener for hverken driften
eller vore forbrugere.
Vi håber, vi er kommet ud på den anden side, og tingene her i 2022 er normaliseret så meget, at vi kan

4

fokusere på de følgevirkninger den verdensomspændende pandemi også har medført. Her tænker jeg bl.a.
på vareknaphed og de deraf følgende voldsomme prisstigninger, og på den efterspørgsel på fjernvarme, som
de stigende energipriser har medført.

Augustenborg
Bestyrelserne i Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg
Fjernvarme fik i 2021 på 2 efter hinanden afholdte generalforsamlinger mandat til at arbejde videre med en sammenlægning af de to selskaber.
På baggrund af det givne mandat, besluttede de to
bestyrelser den 31. august at lægge de to selskaber
sammen med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft fra
den 1. januar 2021.
En vigtig del i aftalen var, at der skulle være ens priser
for de to områder så hurtigt som muligt, men samtidig
en forståelse af, at det tidligst kunne pr. 1. januar 2022,
da synergierne i sammenlægningen var afhængig af
etableringen af en fjernvarmeledning mellem Sønderborg
og Augustenborg via Vollerup, således vi med varmen
fra Sønderborg gerne kan fortrænge gasforbruget i
Augustenborg til glæde for alle.
Ledningen er under udførelse og planlagt til at være i
drift i juli 2022.
Fra 1. januar 2022 fik alle forbrugere i det sammenlagte
selskab ens priser, mod at forbrugerne i Augustenborg
skal betale et sammenlægningsbidrag de første to år på
ca.kr. 3.000,00 pr. år for et standardhus. Det er mere
end forventet i forbindelse med generalforsamlingerne,
og skyldes de voldsomme stigninger i energipriserne
specielt i slutningen af 2021.

Uanset det har udviklingen i priserne her i det nye år,
som følge af krigen i Ukraine, bekræftet, at det er helt
rigtigt at gøre sig mindre afhængig af naturgas.
Igen vil jeg gerne byde alle vore forbrugere i
Augustenborg velkommen. Vi kan godt forstå, hvis man
umiddelbart synes afstanden til sit fjernvarmeselskab er
blevet lidt større, men vi håber også, at I vil føle jer som
en del af det nye fællesskab. Har I spørgsmål, er I
naturligvis altid velkommen til at kontakte vort personale
på Nørrekobbel.
Vi takker den afgående bestyrelse for Augustenborg og
ikke mindst tidl. formand Kaj Hansen, for samarbejdet.
Med sammenlægningen med Augustenborg er vi ved
udgangen af 2021 alt 14.815 forbrugere – og der kommer stadig nye til.

Bestyrelsen
Bestyrelsen er med sammenlægningen med Augustenborg i en overgangsperiode blevet udvidet fra 9 til 11
medlemmer.
Vi ønsker Jesper Kjærsgaard og Thomas Juhl Madsen,
som er tidligere medlemmer af Augustenborgs bestyrelse, velkommen.
I bestyrelsen har vi arbejdet med at få implementeret og
opdateret vort kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Se
det på vor hjemmeside www.sjfv.dk.
Vi har endvidere igangsat og arbejdet med vor fremtidige
strategi for Sønderborg Fjernvarme og arbejdet med
mulige løsningsscenarier der rækker mere end 10 år ud i
fremtiden.
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I denne strategi indgår forsat en fremtidig løsning på at
få Geotermien ind i driften igen. Vi har nogle tanker om
en løsning herfor, men disse afhænger af at samfundet
omkring os vil forbedre rammevilkårene for geotermi i
Danmark, som kan være en del af nøglen til den rigtige
løsning.

Det har igen været et travlt år for bestyrelsen. Ud over
forskellige arrangementer og de ordinære bestyrelsesmøder i både kraftvarmeværket og fjernvarmen, så
har der som nævnt været arbejdet med strategien, drøftelserne med Augustenborg samt forberedelse og dialog
mellem møderne.

Bestyrelsen har også besluttet at tage mere aktivt ”ejerskab” til ProjektZeros arbejde vedrørende målet og
visionen om at være CO2 neutrale i 2029. Sønderborg
Fjernvarme har således overtaget rollen som tovholder
og projektleder for det spor i ProjectZero masterplanen,
som hedder CO2-neutral fjernvarme, og derudover deltager vi også aktivt i andre spor i masterplanen.

Honoraret til bestyrelsen i Sønderborg Fjernvarme
fremgår af selskabets hjemmeside, og dækker også
bestyrelsesarbejdet i datterselskaberne. Henset til arbejdsbyrden, selskabets samlede balancesum, bestyrelsens
ansvar, og sammenlignet med andre selskaber, mener
vi, at honoraret er passende.
KraftvarmeværkeT

Vi har fundet det naturligt at arbejde aktivt med for at nå
i mål, da vi har det største antal forbrugere at tage vare
på, og da dette arbejde i stor grad er en udmøntning af
den af byrådet vedtagne varmeplan for Sønderborg
Kommune, som vi også har deltaget i udarbejdelsen af,
for at sikre en sammenhæng mellem kommunens planer
og vores egne planer for selskabets udvikling i fremtiden.
Ud over os deltager både Broager Fjernvarme A.m.b.a.
og Nordals Fjernvarme A/S, som drives af Sønderborg
Forsyning A/S, også aktivt i arbejdet. Konkret undersøges der, om det kan svarer sig at koble de forskellige
fjernvarmesystemer sammen.
Vi er i fjernvarmebranchen er kendte for at kunne arbejde
sammen, specielt på det tekniske plan, men det er alligevel ret unikt, at selskaberne i en kommune arbejder så
tæt sammen på det strategiske plan også. Det kan vi
alle være stolte af, og derfor vil jeg også rette en tak til
både Broager Fjernvarme og Nordals Fjernvarme for det
for det gode samarbejde så langt.
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I 2021 har der har været en god, stabil drift på kraftvarmeværket.
Som oplyst sidste år, er der indgået en politisk aftale om
at reducere affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark,
så man undgår import af affald til forbrænding. I den
forbindelse blev vores affaldsforbrændingsanlæg placeret
på en såkaldt ”Dødsliste” som KL (Kommunernes Landsforening) havde fået i opdrag at udarbejde.
Heldigvis døde ”Dødslisten” i løbet af foråret, da den ikke
opfyldt de betingelser, der var for opgaven, men den politiske aftale er stadig gældende. I stedet arbejder Energistyrelsen nu på at konkurrenceudsætte alle anlæg, evt.
kombineret med nye afgifter og krav, for at opnå den
ønskede reduktion i kapaciteten ved at spille anlæggene
ud mod hinanden.
Vi er ikke bange for en konkurrenceudsættelse, men løsningen bærer i den grad præg af, at man anskuer

Danmark som i en osteklokke, og synes svær at forene
med, at det ikke må koste noget for forbrugerne, og man
samtidig ønsker grønne investeringer på affaldsværkerne
og uafhængighed af naturgas.
Det har givet os noget hovedbrud og gjort, at vi har
været nødt til at tænke på alternative løsninger som led i
det af bestyrelsen igangsatte strategiske planlægningsarbejde.
Vi har i år vundet affaldsudbuddet for både Tønder og
Sønderborg kommuner, og er således sikret med fornuftige leveringsaftaler derfra, som hænger logisk sammen
med geografien og afstandene for transport.
Produktionen
Sønderborg Kraftvarmeværk og vores 3 biomasseanlæg,
i Gråsten, på Vestermark og i Glansager er vores
væsentligste produktionsanlæg.
Den største del af den nødvendige energimængde, nemlig ca. 46%, blev i 2021 produceret på biomasse i form
af flis og halm, medens ca. 37% blev produceret ved
forbrænding af affald på kraftvarmeværket.
Af de sidste 16% fordeler sig med 3% på vores solvarmeanlæg i Gråsten og Vollerup og 2% på elkedlen i
Augustenborg, og dermed blev 11% af energien i 2021
produceret ved forbrænding fossile brændsler. At andelen er steget, skyldes produktionen i Augustenborg hidtil
har været baseret på naturgas, men det vil blive reduceret
væsentligt, når ledningen fra Sønderborg til Augustenborg er færdig.
Vi anser kraftvarmeværket som det sønderjyske affaldsforbrændingsanlæg, og i 2021 har vi alene modtaget fra
Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner.

Halmen leveres fra lokalområdet via aftaler med bl.a.
landmænd og maskinstationer.
Den flis, vi modtager, stammer fra det sydlige Jylland og
det nordlige Tyskland, og sidste år kunne vi dokumentere, at al den biomasse, vi anvendte i 2021, var dyrket
bæredygtigt, og dermed opfylder vi kravene i lovgivningen.
Rapporten offentliggøres i øvrigt på vores hjemmeside,
hvor jeg vil opfordre jer til at gå ind og se den.
Nøgletal 2021
I 2021 har selskabet produceret i alt ca. 1.551.000 GJ
varme (431.000 MWh).
Salget til forbrugerne var 1.207.000 GJ (335.000 MWh).
Det er noget højere end 2020, og skyldes langt overvejende tallet nu dækker både Augustenborg og
Sønderborg.
Forskellen mellem produceret og solgt energi er lig med
varmetabet i vores ledningsnet, som med 22,2% var en
smule lavere end i 2020.
På kraftvarmeværket forbrændte vi i 2021 67.393 ton
affald og 1.228 ton biomasse, og der blev leveret ca.
30.000 MWh strøm til nettet. Vores elproduktion på
kraftvarmeværket, som er baseret på det affald, som
ikke kan bruges til andet, svarer således til gennemsnitsforbruget i mere end 7.000 danske hjem.
Også i 2021 har vi haft en rigtig flot tilgang af nye forbrugere. I alt 440 nye forbrugere er således blevet tilkoblet,
så vi ved årsskiftet forsynede 14.815 målere og ca. 3,4
mio. m2 med varme fra Sønderborg Fjernvarme.
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Og med de stigende energipriser er der fortsat en massiv interesse for at blive tilkoblet fjernvarmen, så vi forventer også en kraftig tilgang i 2022.
Resultat og budget
Selskabets resultat, som dækker både det sammenlagte
selskab, Sønderborg Varme A/S og Sønderborg Kraftvarme A/S, endte i 2021 med en overdækning på ca.kr.
14,7 mio. kr. opgjort efter varmeforsyningslovens regler.
Generelt var 2021 præget af store udsving på energimarkedet, hvor priserne på både el og naturgas i perioder
var på himmelflugt. Her kom det os til gode, at vi har en
flerstrenget forsyningsstrategi med flere forskellige
brændselstyper til at producere varmen med, bl.a. energiudnyttelse af restaffald, sol og bæredygtig biomasse,
hvor man ikke oplevede de samme prisstigninger i 2021
som på el og gas. Og så producerer vi både el og
varme, så den ekstraomkostning, der var til naturgas,
blev i nogen grad kompenseret af en stigende indtjening
på elproduktionen på kraftvarmeværket. Altså lidt som i
revyvisen om ”Gyngerne og karussellen”.
Uroen i Ukraine og vore forventninger til
fremtiden
Uroen i Ukraine, der vel begyndte i efteråret 2021, men
først reelt slog igennem med Ruslands invasion den 24.
februar 2022, er først og fremmest ulykkelig for indbyggerne i Ukraine, men det har også haft meget stor indflydelse på verdenssamfundet.
Da vi lagde budget for 2022, var vi forudseende og tog
hensyn til, at energipriserne var høje hen over vinteren,
men forventede også, at det ville normalisere sig her til
foråret.
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Priserne på gas og el ser imidlertid ud til at holde det
høje niveau fra vinteren hele året ud, og også langt ind i
2023, og det har afsmittende virkning på resten de varer
og ydelser, vi indkøber. Vi oplever allerede nu store prisstigninger og tiltagende leveringsvanskeligheder.
De store prisstigninger påvirker desværre vores omkostningsniveau i en sådan grad, at vi som ansvarlig virksomhed er forpligtiget til at reagere på det.
Derfor valgte bestyrelsen at hæve varmeprisen pr. 1. april,
for at opnå bedre balance mellem indtægter og udgifter,
som er en afgørende rammebetingelse i et selskab som
vores, der som nævnt drives efter hvile-i-sig-selv princippet, og derfor ikke har et kapitalberedskab at trække på.
Vi synes selv, at det er at udvise rettidigt omhu og vi
håber og forventer, at vi kan nøjes med denne prisjustering, men det vil fremtiden og prisudviklingen omkring os i verden vise.
Prisstigningerne på gas har gjort, at ønsket om at blive
tilslutte fjernvarme er steget voldsomt og det er svært at
skaffe arbejdskraft, både internt og eksternt, så vi kan
matche efterspørgslen.
Vor distributionsafdeling gør hvad de kan og lige nu
tilslutter vi ca. 12-14 nye om ugen.
Som led i vor fremtidige strategi er vi i fuld gang med at
få Adsbøl med ca. 140 forbrugere tilsluttet, og når vi i
løbet af foråret er færdige med det, så fortsætter vi med
udrulningen af fjernvarme til Rinkenæs med ca. 470
potentielle forbrugere.
Ud over det, undersøger vi muligheden for at etablere en
ledningsforbindelse mellem Sønderborg og Gråsten inkl.
etablering af fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup.

Mod øst undersøger vi også muligheden for at forsyne
Bro ved Augustenborg med fjernvarme, og sammen
med Nordals Fjernvarme, undersøger vi også
muligheden for at koble de to forsyningsområder sammen, så vi har optimale betingelser for at udnytte eksisterende produktionsanlæg og integrere evt. overskudsvarme i systemet.
Så vi gør hvad vi kan for at holde alle muligheder åbne
og vælge de rigtige løsninger.
Som I kan høre, har sammenlægningen med Augustenborg, den nye ledning derud, udviklingen i nye områder,
øget kundetilstrømning samt arbejdet med et mere sammenhængende fjernvarmenet i kommunen givet vor
organisation en stor arbejdsbyrde og pres på opgaverne.
Vores medarbejdere klarer det flot, så derfor en stor tak
til vort samlede personale og vor direktør Erik Wolff for
en fin og stor indsats.

I har arbejdet dedikeret og målrettet for at få udforingerne i det forgangne år løst på bedste vis, og samtidig
bliver vi som altid alle mødt på en venlig og ordentlig
måde.
Det er væsentligt for Sønderborg Fjernvarme, og
Sønderborg Varme, som er det selskab, I forbrugere
møder i det daglige.
Vi vil gerne takke for et godt og positivt samarbejde med
vores forbrugere og vores øvrige samarbejdspartnere.
Og en speciel tak til Sønderborg Forsyning (SONFOR)
og Sønderborg Kommune, både med sagsbehandlingen
i dagligdagen og vores samarbejde omkring bortskaffelse af affald, og sidst men ikke mindst tak til
Augustenborg Fjernvarme for et konstruktivt samarbejde
det forløbne år.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år.

På bestyrelsens vegne
Claus Plum
Formand for bestyrelsen
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Koncernen

Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a
Moderselskab

Sønderborg Varme A/S
Datterselskab

Sønderborg Kraftvarme A/S
Datterselskab

Vidste du:
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440

20%

- nye forbrugere blev i 2021
tilsluttet Sønderborg Varme.

- at Sønderborg Varme i 2021 var blandt de
20% billigste fjernvarmeselskaber i Danmark.

Resultatopgørelse for koncernen
Årsregnskab 2021
Resultatopgørelse
(1.000 kr.)

2021

2020

253.068

212.358

-158.769

-138.291

94.299

74.067

Distributionsomkostninger

-63.223

-53.633

Adm. omkostninger og energibesparelser

-12.089

-1.796

18.987

18.638

372

336

19.359

18.974

-19.359

-18.974

0

0

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Bruttoresultat

Resultat af ordinær drift
Andre driftsindtægter
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster, netto
Årets resultat

Vidste du:

14.815
målere var tilsluttet fjernvarmen
ved udgangen af 2021.

ca.

3,4 mio.

kvm bolig og erhverv forsynes ved udgangen
af 2021 med fjernvarme fra Sønderborg Varme.
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Balance for koncernen
Balance pr. 31. december 2021
(1.000 kr.)

2021

2020

653.677

659.803

46

46

653.723

659.849

Varebeholdning

7.145

5.558

Tilgodehavende

43.192

49.070

Likvide beholdninger

14.431

7.675

Omsætningsaktiver i alt

64.768

62.303

718.491

722.152

33.062

28.156

Langfristede gældsforpligtigelser

515.712

539.414

Kortfristede gældsforpligtigelser

169.717

154.582

Gældsforpligtigelser i alt

685.429

693.996

Passiver i alt

718.491

722.152

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Finansielle aktiver
Anlægsaktiver i alt

Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital

Vidste du:

Kr.

11.675,-

kostede det i 2021 at opvarme et
standardhus med fjernvarme.
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Kr.

8.975,-

kostede det i 2021 at opvarme en
standardlejlighed med fjernvarme.

Resultat 2021 efter Varmeforsyningsloven
(1.000 kr.) 			
		
Faste bidrag
Variable bidrag
Indtægter el-produktion
Forrige års over-/underdækning

Resultat

Budget		

73.173

66.947

118.137

100.688		

1.795

0		

12.547

10.370

Indtægter

205.652

178.005		

Varmekøb

-81.964

-70.041		

Vedligehold produktionsapparat

-11.631

-12.123		

Øvrige produktionsomkostninger

-6.112

-4.470

Personaleomkostninger

-7.679

-7.598

-25.994

-25.812

29.705

27.010

Afskrivninger
Overført gadeledningstab
Produktionsomkostninger

-103.675

-93.034		

-29.705

-27.010		

Vedligehold ledningsanlæg og brønde

-4.419

-6.021

Øvrige distributionsomkostninger

-1.828

-1.371		

Overført gadeledningstab

Personaleomkostninger

-5.726

-5.667

Afskrivninger

-15.535

-15.700		

Distributionsomkostninger

-57.213

-55.769		

Administrationsomkostninger

-10.537

-8.814		

Finansiering

-19.515

-20.388		

Årets resultat
Henlæggelser og tilbagebetalinger
Årets netto resultat

14.712

0

0

0		

14.712

0		
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Resultatbudget (1.000 kr.)

Budget
for 2022

iht. varmeforsyningsloven

2022		

Indtægter				
Abonnementsbidrag
Faste bidrag
Variable bidrag
Harmoniseringsbidrag
Motivationstarif
Salg af el
Forrige års over- / underdækning

9.867			
63.252			
119.194			
3.813			
625			
0			
14.712

211.463		

Udgifter				
Produktionsomkostninger				
Varmekøb

-81.702			

Vedligehold

-13.638			

Personale
Øvrige omkostninger
Afskrivninger
Gadeledningstab overført til distribution

-8.803			
-3.982			
-25.490			
29.700

-103.915		

Distributionsomkostninger				
Overført gadeledningstab

-29.700			

Vedligehold ledningsanlæg og brønde

-4.867			

Vedligehold målere

-1.664			

Personale

-5.490			

Øvrige omkostninger
Afskrivninger

-1.528			
-17.259

-60.508		

Administrationsomkostninger				
Personale

-5.490			

Øvrige omkostninger

-5.494

-10.984		

Resultat før henlæggelser og finansielle poster		

36.056		

Finansielle omkostninger

-22.056			

Årets resultat		
Henlæggelser og tilbagebetalinger

-14.000

Årets nettoresultat		

14

14.000		
0			
0		

Investeringsbudget 2022
Investeringsbudget 2022 (1.000 kr.)

Målere		
2.146

Gadeledninger,
renovering 2.720

Produktionsanlæg
30.000

Småanskaffelser
690

Ledningsanlæg,
nye 98.583
Total 134.139

Vidste du:

Lokalt

68.621 ton

Den biomasse der anvendes hos Sønderborg
Varme kommer fra syddanmark og nordtyskland.

affald blev brugt til produktion af el og varme
på kraftvarmeværket.
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Vidste du:

16

Grøn

100%

Sønderborg Fjernvarme arbejder for
CO2-neutral produktion senest 2029.

af den anvendte træflis i 2021 er
dokumenteret bæredygtig dyrket.
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Præsentation af bestyrelsen
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Claus Plum
Formand

Torben A. Sørensen
Næstformand

Ole Stenderup
Bestyrelsesmedlem

- Privat andelshaver
- Advokat, selvstændig
- Valgt første gang 2012
- Formand siden 2013

- Varmeaftager hos B42
- Pædagog, pensioneret
- Valgt første gang 2013

- Privat andelshaver
- Ingeniør
- Valgt første gang 2005

Erik P. Andersen
Bestyrelsesmedlem

Adam Vest
Bestyrelsesmedlem

Erling Jürgensen
Bestyrelsesmedlem

- Privat andelshaver
- Revisor, selvstændig
- Valgt første gang 2011

- Privat andelshaver
- Manager, Danfoss
- Valgt første gang 2014

- Varmeaftager hos SØBO
- Pensioneret
- Valgt første gang 2018

Flemming M. Vestergaard
Bestyrelsesmedlem

Niels Christiansen
Bestyrelsesmedlem

Jan Thiessen
Bestyrelsesmedlem

- Privat andelshaver
- Chauffør
- Valgt første gang 2010

- Varmeaftager hos GAB
- Valgt første gang 2020

- Varmeaftager hos SAB
- Tidligere statsaut. ejendomsmægler og regnskabschef,
nu pensioneret
- Valgt første gang 2021

Ledelse

Thomas Juul Madsen
Bestyrelsesmedlem

Jesper Kjærsgaard
Bestyrelsesmedlem

Erik Wolff
Direktør

- Privat andelshaver
- Sourcing Manager, Procurement
- Valgt første gang 2017

- Privat andelshaver
- Senior Freight Manager, Danfoss
- Valgt første gang 2017

- Ansat 2013 som direktør
- Ingeniør
- Tillige direktør for Sønderborg .
Varme A/S og Sønderborg
Kraftvarme A/S
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Headquarters

Sønderborg Varme · Tlf. 7343 5000 · www.sfjv.dk

