Beretning for varmeåret 2018/19.
Varmeåret 2018/19 var et varme år med store forandringer i
den daglige drift som gav mindre gode oplevelser.
Vi startede året med en kassebeholdning på – 529 tkr. Da
vi kom til marts/april 2019 kunne vi se der var nogle
regninger som ikke var betalt og en leverandør havde
leveret mere halm end han skulle have leveret ifølge
kontrakten. Det var også i orden; men vi kunne ikke betale
halmen før den aftalte betalingsmåned.
Samtidig stod det fast fra regeringens side, at vi ikke fik
kompensation for standby drift som vi ellers har fået i 20 år.
Den lovede kompensation blev vedtaget af folketinget til at
det blev (hunden der æder sin egen hale) i form af, at vi
kunne søge en pulje på 200 mil kr. til at bygge et
varmepumpeanlæg for. Et varmepumpeanlæg som vi
kunne bruge (6MWh) vil koste ca. 25 – 30 mil kr. og der
gives typisk tilskud på ca. 2 – 3 mil kr., så det er jo kun
endnu en investering som skal betales tilbage.
Sidste år skrev jeg:
Citat.
Energiaftale skal sikre fjernvarmekunder
Finansminister Kristian Jensen (V) håber på, at der snart
lander en energiaftale – for fjernvarmekundernes skyld.
Han fornemmer enighed i ordførerkredsen om, at der kan
laves en aftale inden ferien (2018). Det sagde han inden
forhandlingerne i går. (28. juni)
Kristian Jensen er særligt optaget af fjernvarmekunderne i
de tyndt befolkede områder, der kan blive ramt af stigende

priser på varme, når det såkaldte grundbeløb falder bort
ved årsskiftet.
- Det er vigtigt for de titusindvis af danskere, der bliver ramt
af grundbeløbsændringen, at der her sker en hurtigt
løsning. De mennesker lader vi i stikken, hvis ikke vi gør alt,
hvad vi kan, for at finde en løsning nu. Det ønsker jeg ikke,
og derfor gør jeg, hvad jeg kan, for at få en løsning i de
kommende dage, sagde han torsdag til
En af de tilbageværende knaster er imidlertid spørgsmålet
om landvind, hvor Dansk Folkeparti har ønsket et totalt
stop. Det er Socialdemokraterne uenige i, og der er inviteret
til afsluttende forhandlinger fredag d. 29. juni klokken 10.
Citat slut. Altinget.
Derfor manglede vi ca. 1,8 mil kr. i tilskud i dette varme år.
Derudover blev vores bidrag til energibesparelser ca.
130.000 højere end vi havde regnet med. Summer
summarum så manglede vi lige pludselig ca. 2 mil kr. til
driften. Derfor har vi hævet den variable varmepris med et
samlet beløb på ca.1.8 mil kr. i varmeåret 2019/20 altså det
vi betaler i varme nu. Ærgerligt når vi nu havde gjort så
meget for at få varmeprisen ned på landsgennemsnittet;
men sådan skulle det ikke være.
Vi red stormen af og alle har fået deres penge og vi har
brændt halmen af fra leverandøren som leverede for tidligt.
Sidst i marts kom Lars med en opsigelse til formanden, da
han havde fået andet arbejde (Odder Varme) Bestyrelsen
tog opsigelsen til efterretning og satte en procedure i gang
på at ansætte en ny Driftsleder. Det blev Troels Overgaard
Sørensen.

Lars holdt skærtorsdag, da der var lidt afspadsering som
skulle afholdes.

forbrugere i varmeåret og ledningsnet og øvrige
driftsopgaver har holdt sig inden for budgettet.

Troels har været ansat side 1. juni 2019.
Det siger sig selv, at det skabte nogle heftige omvæltninger
for driften af værkerne. Bestyrelsen valgte at ansætte mig
som fungerende Driftsleder samtidig med at jeg også var
formand. Der har ikke været de store ændringer i driften
bortset fra at vi midt i juni fik et stop, da den store aksel (55
mm) som holder riveren knækkede. Det betød et stop og
meget arbejde i 4 dage. Heldigvis havde vi forsikret for det.
Værket kørte efter montering af ny river tromle bedre end
nogensinde og har gjort det lige siden. Troels er kommet
godt ind i driften og skal på lidt kurser i dette efterår.
Med hensyn til halm situationen angående levering af halm
som jeg omtalte lidt i sidste beretning kom der styr på det
inden december 2018. Der har ikke været problemer med
levering af den mængde halm vi skulle bruge og prisen
holdt også.
Halmkvaliteten var dog ikke som vi plejer at have den; men
vi havde jo ikke andet halm, så vi måtte jo brænde det vi
havde. Det var meget tør og langhåret hvilket gav meget fin
aske som satte sig i kedlens varmerør og askesneglene, så
de skulle renses lidt mere end vi plejer, derfor den højere
driftsomkostning på halmkedlen. Vi sætter vores lid til at det
halm vi får i år er af en bedre kvalitet, da det har været
noget for os bedre halm i år end sidste års leverancer
(halmen har fået lidt vand inden presning).
Som sagt tidligere, Et lidt anderledes varme år end vi havde
regnet med. Vi kan så Brøste os af, at have fået 15 nye

Der blev i 2018-19 produceret 15.635 MWh; heraf blev der
solgt 11.058 MWh til 658 kunder. Ledningstabet var ca. 30
%, lidt mindre end sidste år, Det skyldes at vi har fået
pumpestationen v. Spøttrup færdig. Der er produceret 88 %
varme, på halm.
Revisoren vil fremlægge regnskabs tallene og budget for
2019/20.
Alle ombygninger uanset om de er planlagte eller opstår af
sig selv betyder de jo indgreb i dagligdagen for Driftsleder
og bestyrelsen, så jeg kan konstaterer, at det har været lige
så turbulent og travlt et år for alle som sidste varme år.
Derfor vil jeg gerne sige en stor tak til Driftslederen,
”formand”, næstformand og, kasseren for det ekstra arbejde
de udfører med byggetilsyn og nyskabelser på anlægget og
regnskabet.
Fremtiden:
Fremtidens drift, skulle jo gerne blive lidt mindre turbulent
end det år vi lige har afsluttet.
Som I kan høre, så driver værket ikke sig selv; men vi har
sørget for stabil varme hele året. Der har været få
henvendelser på for lav temperatur ind til forbrugeren. Ved
hurtig reaktion fra driftslederens side kunne vi konstatere, at
det var forbrugerens eget anlæg der ikke var skruet nok op.

Vi er som sædvanlig en god sammentømret bestyrelse med
hver vores kompetencer som også gør stabiliteten god for
forbrugerne.
Niels har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille til
bestyrelsen. Derfor skal vi have suppleret bestyrelsen
under valg af bestyrelse.
Vi forventer ikke det store byggeboom næste år, men håber
jo hele tiden, at der vil ske noget mere på Havnen og de
sidste grunde bebygges på Bøgelunden og i Strandparken
hvor der har været stor aktivitet med nye huse, på
Klitrosevej er 1. etape klar til salg, varme er lagt ind.
Strandparkens rækkehuse er påbegyndt ved at der er lavet
vej til dem.
Der er også kommet flere ”gamle” konverteringer fra olie til
fjernvarme.
Kommunen har endnu ikke solgt en storparcel på havnen;
men der arbejdes med det lige nu, så der kommer sikkert
en snarlig 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 altid - 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. Det mener vi også
budgettet for 2019/20 afspejler.
Jeg vil gerne endnu engang her sige tak til hele
bestyrelsen, særlig til Jens Markussen, Henning Madsen,

Søren Grønlund Christensen 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 jeg det godt med. Det har de jo
gjort et par gange det sidste år.
De opgaver vi havde påtaget os er løst og lidt til kan vi vist
rolig sige.
Ja, vi kan sige, de er også løst med stor entusiasme og
meget energi for at driften af BHKV kører bedst, billigst og
med den nødvendige kvalitet.
På bestyrelsens vegne
Elvin J. Hansen
Formand f. BHKV

