Beretning for Arden Varmeværk 2009/2010

Formandens beretning ved Arden Varmeværks 48. ordinære generalforsamling
i kulturhuset i Arden d.11.november 2010 kl. 19.30.
I korte træk vil der i beretningen blive gennemgået, hvordan regnskabsåret er
forløbet.
Til almindelig orientering for generalforsamlingen bør det nævnes, at beretningen
er et udtryk for den siddende bestyrelses opfattelse af, hvordan de daglige opgaver bør
løses under ansvar overfor generalforsamlingen, medens det under dagsordenen punkt 7
er generalforsamlingen, der tager stilling til, hvilke personer der skal søge at løse
kommende opgaver, der bliver af større og større omfang.
Hanne Bach Jensen valgte at opsige sin stilling som administrativ medarbejder hos os,
derfor har vi ansat en ny administrativ medarbejder, Merete Klarskov Laursen til at
varetage disse opgaver. Merete har stor erfaring i bla. Finans, debitor og kreditorstyring
og vi mener at Merete er den rette ud af de 175 ansøgninger der var til jobbet.
Vi har i år deltaget i DFF EDBs generalforsamling, Orienteringsmøde vedr.
energibesparelser. Introduktionsmøde vedr. rapportering af energibesparelser.
Rørledningen til Rockwool er nu etableret og vi er begyndt at aftage overskudsvarme
fra Rockwool.
Efter lidt startvanskeligheder med at få kontrakten på plads er projektet forløbet rigtigt
godt. Der har i hele projektet været et rigtigt godt samarbejde, det gælder offentlige
myndigheder, museum, lodsejere og entreprenører.
For at miljøet skulle tage mindst skade er der bla. boret ca. 100 meter under Lundgård
bæk
Rockwool løsningen går ud på at aftage den overskydende varme, som i dag bortskaffes
ved køling, det er derfor et meget miljø venligt projekt, hvor der ikke skal tilføres
brændsel, men alene bruges af overskudsvarmen. Det sparer naturen for ca. 2200 tons
CO2 og ca. 1650 tons NOX pr år.
Jeg vil i forbindelse med Rockwool projektet gerne takke alle der har været involveret i
projektet for den vilje og det gå på mod, der er udvist. Det har været et rigtig godt
projekt, med fantastisk samarbejde hele vejen igennem. En særlig tak til Søren Jensen
og Henrik Houmøller. De har været en meget stor hjælp i denne sag. Søren med
kontraktforhandlingerne, og Henrik med forhandlinger og aftaler med lodsejere.
Arden Varmeværk og Rockwool modtog Mariagerfjord kommunes miljøpris 2010 for
projektet, det ser vi som et tegn på, at vi har gjort noget særligt for miljøet og det er vi
meget taknemmelige og stolte over.
Projektet blev indstillet til Miljøprisen af Arne Toft og det vil vi gerne sige tak for.
Sammen med miljøprisen modtog Rockwool og Varmeværket en check på 5000 kr.,
denne check har vi doneret til Arden dyrepark og Naturlegepladsen, som via frivillig
arbejde driver de to attraktioner som borgerne i Arden og omegn har stor glæde af.
Der har i året været 5 brud på hovedledningen og 2 brud på stikledninger.
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Det er også en af grundene til at vi har lavet en 3-årig renoveringsplan, som omfatter
udskiftning af rør fra Brugsen bag Skovvej til Skovmarken, i Skovmarken og
Kløvermarken.
Første del af denne renoveringsplan er udført i indeværende regnskabsår, det er
Skovmarken, hvor både hovedledning og stikledninger er udskiftet til nye rør med
ekstra isolering, så varmetabet bliver mindre.
Der er lagt rør ned i den nye udstykning på Fredensgade, så vi er nu klar til at forsyne
de nye huse som bliver bygget i dette område.
Der er i 2009/2010 solgt 17.018 MWh varme mod 15.249 MWh året før, det er 1769 MWh, eller en
stigning på 11,6 % i forhold til sidste regnskabsår, og der er solgt 12.824 MWh el, mod 9.170 MWh
el, det er 3654 MWh mere eller en stigning på 39,8 % i forhold til sidste år.
Graddagene i 2009/2010 er 3193, hvor et normalt år er 3038, og sidste år 2008/2009 var
graddagene 2825
Vi har i alt købt 3.554.084 m3 naturgas (sidste år 2.938.949 m3)
Som fordeler sig således:
Naturgas til varmeproduktion: 1.736.671 m3 (sidste år 1.642.044 m3)
Naturgas til elproduktion:
1.817.413 m3 (sidste år 1.296.905 m3)
Sidste år nedsatte vi prisen med ca. 5 %
I år har vi valgt at nedsætte priserne med ca. 22 %
Priserne vil for indeværende år være.
MWh 410,00 kr. ekskl. moms (512,50 kr. incl. moms).
Effektbidrag 7.20 kr. ekskl. moms (9,00 kr. incl. moms).
Abonnementsbidrag 500,00 kr. ekskl. moms (625,00 kr. incl. moms)
Vi mener vor prissætning på varmen er forsigtigt anlagt. Og vi er naturligvis spændt på om vi
har ramt rigtigt med den nye pris.

Ved regnskabsårets afslutning var der 814 forbrugere tilsluttet, det er 1 flere end
sidste år.
Varmeværkets hjemmeside, er tilgængelig.
Det skal siges, at den til stadighed vil være under udvikling, og der løbende vil komme
flere ting ind på hjemmesiden.
Det er planen at bl.a. beretningen, årsregnskabet, kontaktoplysninger, spareråd, priser,
vedtægter, osv. vil være at finde på hjemmesiden. Derudover vil der være løbende
information om større anlægsarbejder og driftforstyrelser.
Hjemmesiden har følgende adr. www. ardenvarmevaerk.dk
Til slut en tak til vore samarbejdspartnere, vore medarbejdere Axel Pedersen,
John Jensen og Merete Laursen samt til bestyrelsesmedlemmerne for et særdeles travlt
og spændende år med godt samarbejde.
TAK.
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