Beretning for Arden Varmeværk 2010/2011

Formandens beretning ved Arden Varmeværks 49. ordinære generalforsamling
i kulturhuset i Arden d.10.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.
Vi har i år deltaget I Erfa møde, Temadag vedr. fremtids vision, Regionalmøde,
Orienteringsmøde vedr. energibesparelser. Møde vedr. Kvalitetssikring af
energibesparelser.
I foråret havde Varmeværket 50 års jubilæum, i den anledning fik vi udarbejdet en lille
bog om Arden de sidste 50 år, som blev husstandsomdelt i Arden. Det har været en
succes, som vi har fået mange positive tilbagemeldinger på.
For at markere jubilæet lavede vi en kampagne, hvor nye forbrugere fik rabat på
tilslutningen til Varmeværket, det gav 26 nye forbrugere og må betegnes som et rigtigt
godt resultat.
Der har i året været 2 brud i år, det er et markant fald i forhold til de sidste år og skyldes
bla. renovering af rørene i Skovmarken og Kløvermarken.
Anden del af renoveringsplanen er udført i regnskabsåret, det er første del af
Kløvermarken, hvor både hovedledning og stikledninger er udskiftet til nye rør med
ekstra isolering, så varmetabet bliver mindre.
Varmetabet er reduceret med ca. 2 %, svarende til over 200.000 kr., det er resultatet af
udskiftningen af rørene i Skovmarken og Kløvermarken, ekstra isolerede rør ved
etablering og renovering, samt optimering på værket.
For at sikre forsyningssikkerheden i hele byen er vi i gang med at få lavet en
netberegning som skal vise de steder vi skal sætte ind med evt. udskiftning af rør eller
om der skal større pumper til at klare det øgede forbrug.
Der har desværre været en fejl i vores betalingsservice. Fejlen skyldes at DFF EDB
opgraderede vores EDB system og denne opgradering var skyld i at betalingsservice
ikke fungerede for første indbetaling. Fejlen er rettet og fremover vil betalingsservice
fungere som sædvanlig.

Der er i 2010/2011 solgt 17.095 MWh varme mod 17.018 MWh året før, det er 77
MWh, mere end sidste regnskabsår, og der er solgt 8.850 MWh el, mod 12.824 MWh
el, det er 3974 MWh mindre end sidste år.
Graddagene i 2010/2011 er 3227, hvor et normalt år er 3038, og sidste år 2009/2010 var
graddagene 3193
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Vi har indgået en ny gaskontrakt, denne gang med Shell, som kunne tilbyde gassen til
den bedste pris.
Vi har i alt købt 2.551.354 m3 naturgas (sidste år 3.554.084 m3) og
Vi har købt 7.354.800 MWh varme hos Rockwool

På grund af stigende afgifter på naturgas, har vi valgt at hæve prisen for MWh med 20
kr.
Priserne vil for indeværende år være.
MWh 430,00 kr. ekskl. moms (537,50 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)
Ved regnskabsårets afslutning var der 822 forbrugere tilsluttet, det er 8 flere end
Sidste år. De sidste 18 fra kampagnen er sluttet til efter årsafslutningen.
Varmeværkets hjemmeside, er tilgængelig.
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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