
Fjernvarme til Selling  

Møde mandag d. 20.6 kl. 19.00 (- 20.30). Sted: Forsamlingshuset i bestikrummet.  

  

Deltagere: Sven-Erik Jørgensen (styregruppen), Lars Nielsen (styregruppen) , Martin Bugge (styregruppen) , Michael 

Horn, Lone Abdene (Borgerforeningen).  

Afbud: Henrik Dahl-Rasmussen fra Digterkvarteret (53 parceller).   

  

Referent: Claus Pape  

  

Dagsorden.:  

  
1. Dagsordenforslag  

a. Michael og Claus’ forslag om dagsorden vedtaget  

2. Status på igangværende projekter fra Styregruppen for Fjernvarme til Selling.   

a. Kommunen indstiller projektforslag om fjernvarme til politisk godkendelse – mail af 7.6.22 (lægges 

op på hjemmesiden – 8370.dk).  

b. Kommunen deltager gerne i et informationsmøde, men de er ikke nødvendigvis klar med svar på 

borgernes spørgsmål.  

3. Arbejdsmodeller:  

• Løsning med Hadsten Fjernvarme      

• Lokalløsning (kollektiv lokal løsning)   

• Individuelle løsninger   

• Gas (eksisterende). I parentes bemærket kom det frem, at Hadbjerg ville kunne levere reservedele til 

gasanlæg, hvis de skifter til fjernvarme.   

4. Hvordan udformes et kommissorium (formål) for styregruppen, så den får en målsætning at styre efter?   

• Mødet anmod Lars om at være kontaktperson ift. kommune og Hadsten Fjernvarme.  

• Lars kan også koordinere kontakt til ejendomsmæglere, bankfolk m.v. for deltagelse i borgermøder.  

Der nedsættes et udvalg i styregruppen med formål at etablere borgermøder og undersøge alternative 

fjernvarmeløsninger (Claus & Michael).   

Kommunikation via 8370.dk er muligt for alle arbejdsmodeller.  

4. Behandling af forslag fra Michael & Claus om, at de optages i "Styregruppen for Fjernvarme til Selling" som fremsat  

6.6.22.  

  

              Optages iht. ovenstående.  

  

5. Planlægge et hurtigt møde - allerede ultimo juni, efterfulgt af et opfølgende møde allerede i august. Så borgerne 

oplever, der sker noget!   

Møde i august er det først mulige. Tirsdag d. 23.8.22 kl. 19.00.  

Lars H. Nielsen   Martin Bugge  Kobberø Lone Abdene     Sven-Erik Jørgensen  

Holbergsvej 5    Ådalen 7    Byvej 33    Herman Bangs vej 6  

6172 1953    2537 4537    3073 1823    4234 0347  

larshn@live.dk   kobberoe@gmail.com  lone@abdene.dk  sej@hejslet.dk  

  

Claus Pape                                  Michael Horn   

Byvej 33    H.C. Andersen vej 44  

4280 9084                                   2869 4889  

clauspapedk@gmail.com            m@9009.dk  


