Beretning for varmeåret 2019/20.
Varmeåret 2019/20 var et varme år med god fremgang i den
daglige drift som har givet gode oplevelser. Vi har fået Troels
kørt godt ind i den daglige drift og vi har kørt meget stabilt i
driften på begge varmeværker halmværket har produceret
ca. 92% af varmen og dermed brændt det budgetterede
halmindkøb af.
Gasmotorerne har kørt mere end vi plejer hvilket har givet en
merindtægt på ca. 1 mil kr. og hvilket jo også har udlignet lidt
af det tabte ”standby tilskud” som vi ikke får mere. Motorerne
har produceret 1.496. MWh el, så alt i alt er året gået lidt
bedre end budgetteret. Hvilket har resulteret i et overskud på
1.145.834 kr. Når vi har kunnet tjene ca. i mil kr. på El
produktion er det også fordi vi har en sidegevinst på
varmeproduktion på ca. 22% mere end el- produkt. og at
udgifterne til varme produktionen er betalt ved produktion af
el.
Når motorerne har kørt mere end vi normalt gør, så er det
fordi vi har sat ”kip” prisen lidt ned i forhold til tidligere
således at vi matcher vindmølleproduktionspriserne.

Halmkvaliteten har været fin dog har der været lidt turbulens
omkring leveringen af halmen, da én af leverandørerne
måtte lukke sin virksomhed. Heldigvis havde han de i følge
kontrakten halmmængder stående i lader, så vi købte det vi
manglede af kurator.

Vi har nu kun én leverandør som leverer alt den halm vi skal
bruge på kontrakt som udløber til næste år. Så skal vi ud i en
ny udbudsrunde.
Et lidt anderledes varme år end vi havde regnet med
omkring gas og halmleverancerne. Vi kan så glæde os af at
have fået 18 nye forbrugere i varmeåret og at ledningsnet og
øvrige driftsopgaver har holdt sig inden for budgettet.
Der blev i 2019-20 produceret 16.932 MWh; heraf blev der
solgt 11.345 MWh til 676 kunder. Ledningstabet var ca. 33
%, lidt mere end sidste år, Det skyldes et lavere varme år
end forudsat ved budgetlægningen.
Revisoren vil fremlægge regnskabstallene og budget for
2019/20.
Vi har ikke foretaget ombygninger eller større reparationer
på hverken nettet eller på produktionsstederne.
Vi er gået i gang med at skifte målere således vi kan
effektivisere aflæsningerne og målerne får samme
aflæsningsmodul. Det er også lovmæssige krav om at
udtage et antal målere pr. år til kalibrering for at tjekke
målernes stabilitet. Udskiftning af målere vil nok tage et par
år at udskifte for alle målere, nu er vi startet med de ældste
målere først og målemoduler på de målere som er nyeste så
alt i alt, skal der udskiftes 463 målere og ca. 200 moduler.
Fremtiden:

Her kigger vi lidt på hvad der sker på varme siden omkring
grøn energi. Vi mener, vi er godt med ved en grøn
produktion med halm som jo er co2 neutral; men vi skal jo
lære af lovgivningen og de andre værkers drift, derfor er vi
også med til at forbedre vores viden ved at tage på
temadage i Dansk Fjernvarme og på ”Energidage på
Christiansborg” som giver meget viden på alle
varmeområderne.
Som sagt så udskifter vi målere i de næste ca. 2 år. Her vil
der blive lavet en køreplan for hvornår de forskellige veje vil
få besøg af en montør og dermed udskiftet sin måler.
Fremtidens drift, skulle jo gerne fortsat blive lidt mindre
turbulent end de sidste halvandet år vi lige har afsluttet.
Som I kan høre, så keder vi os ikke i bestyrelsen for værket
kan ikke køre af sig selv; men vi har sørget for stabil varme
hele året. Der har ikke været nogen henvendelser om for lav
temperatur ind til forbrugeren. Ved hurtig reaktion efter
generalforsamlingen sidste år fra driftslederens side, kunne
vi konstatere, at det var forbrugerens eget anlæg der havde
problemer.
Vi er som sædvanlig en god sammentømret bestyrelse med
hver vores kompetencer som også gør stabiliteten god for
forbrugerne.
Vi forventer et jævnt byggeri næste år i både Hou og
Boulstrup, 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 færdig og anden etape er
rørlagt, hvilket giver 9 forbruger på vej.
Strandparkens rækkehuse er ikke påbegyndt hvilket vil give
14 forbrugere mere.
Der er også kommet flere ”gamle” konverteringer fra olie til
fjernvarme, det er vi meget glade for. Her forventer vi også
flere nye forbrugere.
Kommunen har solgt en storparcel på havnen og
lokalplanlægningen er gået i gang. Her er der lagt op til 70 –
75 lejligheder bygget i etaper, så også her en betydelig
udvidelse af forbrugere over de næste par år.
Det ville også være godt for byen og varmeværket hvis
”Alexanderplads” bliver bebygget med ca. 18-22 boliger.
Byrådet har sat salg af Alexanderplads på standby, da der
ikke var enighed i byrådet om byggehøjden.
Vi vil 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 2020/21 afspejler.
Jeg vil gerne sige tak til hele bestyrelsen, 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.

Jeg vil også gerne her sige en stor tak til Driftslederen, og
det ekstra arbejde du har udført med byggetilsyn og
nyskabelser på anlægget samt din flexibilitet som også gør
at vi kan tage over for hinanden.
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