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Beretning 2016/17 BHKV. D. 22. august.
Årets gang i andet halvår af 2016 var meget præget af
ombygning af vores halmværk. For som sagt på sidste
års generalforsamling, så var vi godt i gang med at
bygge nyt halmværk med nye lokaler 2,5 gange større
end det tidligere værk, ny river med snoreaftrækker,
filter på røgafgangen.
Det har været en noget af en langstrakt affære, hvor Linka næsten har bygget værket to gange; men nu har vi et
af Danmarks mest ydende halmværker på 2 MWh.
Kedeleffekten er på 94 %
Vores rørprojekt til Boulstrup og Hou gik efter planen.
Ombygningen af den nye veksler på gl. værk tog
”meget” lang tid set ud fra leveringsaftalen med
leverandøren. Efter et par måneders indkøring mellem
de to værker, så kører værkerne perfekt. Vi kan flytte
varmt vand mellem begge værker og derfor er
produktionen nu dobbelt sikret til gavn for forbrugerne.
Vi trækker også mere effekt ud af en halmbundt nu frem
for tidligere. Vi har en effekt på 2,04Mwh pr. bundt
(550 kg) frem for tidligere hvor effekten var 1,93 MWh
pr. bundt (550 kg) På årsbasis = 1 MWh
Projektet har ”næsten” holdt budgettet dog med en
overskridelse på ca. 250.000 kr. ud af 11.4 mil kr. Her er
der gået flere penge til rådgiver og ekstra arbejder på el

og lidt smedearbejde som er udført på det nye værk.
Dette arbejde er udført ved lokale leverandører.
Med udgangen af august/september håbede vi at alt
kørte efter bogen, derfor holdt vi indvielse i september.
Det gjorde det bare ikke, vi forsøgte med en
afleveringsforretning sidst i oktober den holdt heller
ikke; men omkring juletid var vi fuldt oppe at køre.

Der blev i 2016-17 produceret 16.951 MWh; heraf blev
der solgt 11.261 MWh til 639 kunder. Ledningstabet var
33,6 %, lidt mere end sidste år, sandsynligvis på grund
af indkøring af det ny halmværk og aftapning af vand i
hovedledningen 2 gange ved tilslutning af de nye
rørledninger.
Der er produceret 14.399 MWh, eller 85 %, på halm. På
trods af at vi ”kun” havde et næsten færdigt halmværk i
første ½ år af budgetåret
Vi havde fået nye udfordringer med halmpålægning på
transportbordet til riveren. Med større forbrug også flere
pålægninger pr. dag (3 gange i døgnet, sidste gang kl.
22.30) det betød, at vi kiggede i kassebeholdningen og
talte pengene op, herefter blev vi enige om i bestyrelsen,
at det er uholdbart med pålægning a 3 gange i døgnet 7
dage om ugen. Vi spurgte os lidt omkring på andre
værker med drift af kran, og hvad en kran i loftet skulle
kostede. Vi kom frem til et tilbud fra Lin-ka på 725.400
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kr. som værende acceptabelt og vi kunne finansiere det
af kassen.
Kranen er installeret og lægger halm på efter behov.
Kranen kan forrente sig selv på 3-4 år, hvis vi kun
regner med ren arbejdsløn i udgifter til pålægning af
halm.
Andelshaverne er blevet opmærksomme på den nye
nedsatte varmepris, derfor er der flere ny tilslutninger på
vej.
Det siger sig selv, at det igen har været et meget
turbulent og travlt år for både Varmemester og
bestyrelsen. Her vil jeg gerne sige en stor tak til
Varmemesteren, ”formand” og næstformand for det
store arbejde de har udført med byggetilsyn på kranen
og færdigmelding af hele anlægget.
Vi har holdt 9 bestyrelsesmøder over året og flere
byggemøder i arbejds-gruppen samt tilsynsmøder med
bygherrerne.
Vi kommer ud af året med et overskud på 674.146 kr.
hvilket er ”meget” fint set ud fra, at vi havde budgetteret
med et - 246.000 kr. Det skyldes hovedsagelig nogle
mindre udgifter på driften og mindre køb af gas som så
har resulteret i flere udgifter på halm; men differencen
på mindre køb af gas og mere køb af halm er 2.255.312
kr.

Det betyder, at vi ved budgetlægningen for 2017/18 har
valgt, at sænke prisen på den variable varmepris til 38
øre for alm. forbrugere og 33 øre for storforbrugere+
moms.
Vi har indgået en halmleverandørkontrakt på 5 år med 3
lokale leverandører. Prisen er på samme niveau som
tidligere kontrakter dog med nogle opstramninger på
kvaliteten og en lille sænkning af opbevaringstillægget.
Grundet det lange forløb ved ombygning af halmværket
kunne vi ikke overholde vores kontrakt på den
budgetterede halmmængde. Her har vi forhandlet os
frem til en løsning, således, at vi ikke har 1100 bundter
på lager som skulle overføres år efter år.
Regnskabet vil revisoren fremlægge sammen med
budget for næste år.

Der har ikke været nogen ”dyre” reparationer i
indeværende års produktion. Disse faktorer har gjort, at
vi kan komme ud af året med det gode resultat.
Der er intet nyt omkring den aftale vi har med
regeringen om standby penge for gas motorer frem til
udgangen af 2018. Denne aftale giver os en indtægt på
ca. 3 mil kr. som er skattepligtige.
Vi forventer stadig at regeringen kommer med et udspil
meget snart. Vi har dog allerede taget lidt hensyn til at
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en evnt. aftale, nok ikke giver det samme afkast som
tidligere. Hvis ikke vi får en kompensation i nærheden
af de tidligere tilskud vil det betyde højere priser på
varmen. Vi er stadig optimister.
I sidste års beretning skrev jeg: ”På nuværende
tidspunkt har vi ingen intentioner om at udvidede vores
forsyningsområde. Måske kan det komme på tale, at
udvidede området til også at omfatte Over Randlev.
Dette kunne være interessant hvis skolen er interesseret i
fjernvarme”.
Vi har nu fået en henvendelse fra Randlev skole om at
de bliver tilsluttet BHKV. Det har resulteret i, at vi har
bedt vores rådgiver om at lave et projekt som omhandler
skolen og det første stykke af Over Randlev omkring
”boligmonteringen”. Ja, måske kunne det betyde
fjernvarme i hele Over Randlev.
Vi arbejder også med flere kampagner i Hou på veje
hvor der er et potentiale for flere kunder på samme
Hoved- ledning.
Randlev skole ser ud til at kunne blive en vin/vin
situation for skolen og forbrugerne i hele BHKV, hvis
mindst 35 – 40 forbrugere + skolen melder sig som
andelshavere..
Fremtiden:
Fremtidens drift, er jo svær at spå om; men i bestyrelsen
er der enighed om, at vi nu har fået et meget bedre
halmfyr (professionelt) og en stor forsyningssikkerhed

der tegner godt for fremtiden. Vi kunne godt tænke os
lidt mere klare udmeldinger fra regeringens side
omkring fremtidens varmeforsyning, for det er jo store
investeringer der skal foretages hver gang vi skal
omstille os til fremtidens varmeforsyning.
Det ville også være dejligt hvis vi kunne få samme
varmepris som i Odder. Lige nu ligger vi ca. 2 øre over
på et parcelhuse under 130 m2. Ved større huse bliver
spændet mindre og huse over 200 kvm er spændet
udlignet til et +.
Jeg kan sige, at hele bestyrelsen arbejder hårdt for at få
en stabil varmeforsyning. Vi er en god sammentømret
bestyrelse med hver vores kompetencer som også gør
stabiliteten god for forbrugerne.
Vi har også i det seneste år erfaret hvor sårbar vi er på
den måde vi driver værket på, hvor det er
bestyrelsesmedlemmer der tager over hver 5 uge ved
vagter og ferier.
Henning har været syg i 8 – 9 uger her i ferietiden, det
gav lidt omorganisering med vagterne. Vi klarede den
og her vil jeg gerne sige ”velkommen tilbage Henning”
det er dejligt at se dig igen i fuld vigør.
Vi forventer stadig ikke det store byggeboom næste år,
men håber jo hele tiden, at der vil ske noget på Havnen
(14 boliger er på vej), på Bøgelunden, på Strandparken
og lidt i den ”gamle” bydel. (Olie konteringer)
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Kommunen har solgt en storparcel på havnen og
arbejder lige nu på en fortsat udbygning på havnen
gerne i etaper. Det ville også være godt for byen og
varmeværket hvis ”Alexanderplads” bliver bebygget
med ca. 16- 18 boliger.
Vi har - og vil som altid bestræbe os på, at betjene
forbrugerne på en høflig og venlig måde, for det er jer
vi arbejder for.
Derfor er det vores politik, at det skal være den
nødvendige kvalitet i driften og at varmepriserne skal
afspejle de faktiske omkostninger af værkets drift.
Jeg vil gerne her sige tak til hele bestyrelsen, særlig til
Henning Madsen og Varmemesteren Lars Nielsen for et

godt samarbejde i det daglige og en stor indsats i det
forløbende år.
Vi er stadig gode til at tage over for hinanden når det
”brænder” på og det har det gjort et par gange det sidste
år. De opgaver vi havde påtaget os er løst og lidt til. Ja,
vi kan sige, de er også løst med stor energi for at driften
af BHKV løses bedst, billigst og med den nødvendige
kvalitet.
På bestyrelsens vegne
Elvin J. Hansen
Formand f. BHKV

