
 

 

     

 
 

 Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen Teknologisk Institut Gregersensvej 2, 2630 Taastrup tlf. 72 20 25 05  
 

 

Referat fra generalforsamlingen på Fangel Kro onsdag den 28. juni 2018 

 
Fra bestyrelsen deltog Jim Stjerne Hansen  Formand 

Elisabeth Weber  Næstformand 

   Bjarne Andersen  Bestyrelsesmedlem 

John Thorsø (afbud)  Bestyrelsesmedlem 

Søren Rasmussen  Bestyrelsesmedlem 

   Jens Christiansen  Bestyrelsesmedlem 

Kristian Vielwerth  Sekretariatet 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om OR Energibranchens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

På valg er bestyrelsesmedlemmerne: Jens Christiansen, Søren Rasmussen og Jim Stjerne 

Hansen, som alle er villige til at modtage genvalg. 

6. Eventuelt valg af revisorer og suppleanter: Revisor Erik Larsen er på valg i år. 

7. Indkomne forslag: Forslag om ændring af navn er modtaget til behandling. 

8. Kontingenter 

9. Eventuelt 

 

Ad 1 Bestyrelsen foreslog Kristian Vielwerth som dirigent og referent.  

 

Kristian Vielwerth modtog valget som dirigent og referent og konstaterede at generalforsamling var rettidigt 

indkaldt, idet der var indkaldt med mindst 30 dages varsel i overensstemmelse med vedtægterne.  

 

Ad 2 Formanden aflagde beretning for OR Energibranchen: 
 

I 2013 fusionerede vi de 2 organisationer G.S.R. – Gas Service Registreringen og OSS – Olie- & 

Gasbrænder Service Sammenslutningen til OSS. 

I 2016 ved en ekstraordinær generalforsamling fik vi navneændring fra OSS til OR Energibranchen.  

 

Som alle er bekendt med, var formålet med nyt navn og vedtægtsændringerne at tage endnu et skridt i et 

tættere samarbejde med OR. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe om fusion med OR som ikke lykkedes. Vi kom efterfølgende med mange 

forslag til løsninger, men som til sidst endte ud i, at vi kun kunne være en del af et brugerråd og at vi som 

bruger absolut ingen indflydelse havde på OR. 

 

Derfor besluttede vi på et bestyrelsesmøde sidst på året 2017 at OR- Energibranchen fortsætter sit virke som 

selvstændig enhed og at vi vil styrker vores indsatsområder, men stadigvæk med et godt samarbejde med OR 

- hvor vi har formandsposten v/ Elisabeth Weber. 

 

Bestyrelsen havde igen lavet et samarbejde med OR og DEBRA og planlagt de årlige Branchemøder i august 

2017 i Taastrup, Aalborg og Odense. På grund af Debras ophør i branchen betød det derfor, at vi måtte 

udsætte branchemøderne til august i år og hermed kun 2 steder Tåstrup og Århus den 28. og 30. august i 

samarbejde med OR. Men på det seneste møde i OR har OR besluttet ikke at deltage. Så resultatet bliver 

nok, at der ikke afholdes noget i år? 

 



 

 

Vi i bestyrelsen følger stadigvæk problemer med tilstopning af forvarmere og dyse filtre og udskiftning af 

slanger. Vi kontakter løbende EOF, som for øvrigt har skiftet navn til: ”Drivkraft Danmark” - der er 

olieselskabernes fællesrepræsentation. Vi forsøger hermed at indkredse mulige årsager. Observationerne er 

hovedsagelig i Jylland – så problemet er der stadig!!!! 

 

Den 24. april 2018 blev der afholdt informationsmøde om EU krav om datasikkerhed på Fangel Kro på Fyn. 

En rigtig fin tilslutning på ca. 21 deltagere fra OR og 12 fra OR-Energibranchen. Vi havde besluttet at det 

skulle være gratis for vores medlemmer, hvor OR medlemmer skulle betale kostprisen ca.400,- kr. + moms. 

Et vellykket arrangement med en god foredragsholder. En stor tak til Elisabeth som stod for arrangementet. 

 

Men nu til fremtiden!  

Bestyrelsen vil styrke indsatsen inden for oliefyring. Udover at have formandsskabet i OR, deltager 2 fra 

bestyrelsen: Elisabeth og Jens i OR´s arbejdsgruppe sammen med de store servicefirmaer for bl.a. en fælles 

branchestandart mm. – Mere om dette v/Elisabeth og Jens. 

 

Bestyrelsen vil styrke indsatsen inden for vedvarende energi herunder service på varmepumper. Den 

kommende energiaftale bliver rammen for det danske energisystem frem til 2030 og ingen tvivl om at 

varmepumper bliver en stor spiller i fremtidens opvarmning. Derfor er 2 fra bestyrelsen: Søren og mig 

(Jim)udvalgt til at varetage varmepumpe segmentet. Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe med forbruger, 

kedelleverandør m.m. – Mere om dette v/ Søren og Jim. 

 

Vores blad Flammen er erstattet med et nyhedsbrev som Elisabeth er tovholder på hvor 2 fra bestyrelsen 

Bjarne og John, skal bidrage med faglig stof til Elisabeth. 

 

Bestyrelsen ønsker igen E- medlem repræsenteret i bestyrelsen gerne med særlig indsigt om service på 

varmepumper og har i dag på generalforsamlingen en indstilling af en kandidat til posten. Det ser vi frem til. 

 

Da fusionen med OR ikke lykkedes, har jeg som formand i dag under indkomne forslag – 2 forslag til nyt 

navn som skal afspejle os til fremtiden serviceområde. Jeg håber I vil tage godt imod forslaget. 

 

Hermed slutter jeg min beretning. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad 3 Årsregnskabet blev fremlagt af Kristian Vielwerth og godkendt af forsamlingen. 

 

Ad 4 Budgettet for 2016 blev fremlagt af Kristian Vielwerth og godkendt af forsamlingen. 

 

Ad 5 På valg var Jens Christiansen, Søren Rasmussen og Jim Stjerne Hansen. Alle blev genvalgt. 

 

Ad 6 Revisor og suppleant Erik Larsen var på valg og blev genvalgt. 

 

Ad 7 Der blev fremlagt forslag fra formanden om at vælge et nyt navn til foreningen, som kan afspejle 

foreningens engagementet i fremtidens serviceområder, herunder servicering af varmepumper, med fokus på 

de mange nye installationer som fremkommer især i parcelhuse. I tilknytning til forslaget om navneændring 

er forslag til logo, domænenavn og mailadresse udarbejdet af sekretariatet i forskellige varianter til nærmere 

drøftelse. Skitser blev fremlagt af Kristian Vielwerth. Generalforsamlingen traf herefter følgende 

beslutninger: 

 

 Nyt navn er: Energibranchens Service Sammenslutning. Som forkortelse kan anvendes ESS. 

 

 Nyt domæne er: www.ess-service.dk og www.serviceogenergi.dk, begge indkøbt af sekretariatet og 

reserveret til formålet. Afventer registrering af det nye navn ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

 Ny mailadresse er: ess-sek@teknologisk.dk. Afventer registrering af det nye navn ved Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. 

 

 Nyt logo: Oplæg godkendt (skitse ses nederst i referantet, som bilag). Telefon er uændret 7220 2505 

 

http://www.ess-service.dk/
http://www.serviceogenergi.dk/
mailto:ess-sek@teknologisk.dk


 

 

 

Ad 8 Der er ikke forslag om ændring af kontingenter. Generalforsamlingen tog dette til efterretning.  

 

Ad.9 Eventuelt:  

 

 E-medlem optaget i bestyrelsen 
Esben Bech fra Electro Energy har meldt sig som kandidat til bestyrelsespladsen for E-medlemmer. 

Sekretariatet har i henhold til vedtægterne forud for generalforsamlingen foretaget en høring blandt 

foreningens øvrige E-medlemmer og konstateret, at der ikke er andre kandidater. Dermed er Esben 

Bech optaget i bestyrelsen. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og formanden takkede de fremmødte for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

Dato:__________________________ 

 

 

___________________________________________          _____________________________________ 

Kristian Vielwerth      Jim Stjerne Hansen 

Referent        Formand 

 

 

 

 

Bilag 1: Saldoopgørelse med resultat for 2017 og budget 2018 samt år-til-dato saldo 2018 (vedlagt) 

Bilag 2: Figur fra præsentation på generalforsamlingen: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


