Beretning for Arden Varmeværk 2012/2013

Formandens beretning ved Arden Varmeværks 51. ordinære generalforsamling
i Kulturhuset i Arden d.12.november 2013 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 i dag og fremover har et meget stort omfang.
I forbindelse med reparation af en pumpe fra Grundfos blev omløbsretningen vendt, det
resulterede i at en gummikompensator på en af motorerne sprang. Vi krævede erstatning
af Grundfos, og Grundfos har efter noget tovtrækkeri betalt erstatning.
Rockwool er i gang med en større ombygning på fabrikken i Øster Doense, det betyder
at varmeleverancen indtil april 2015 vil være mindre end det i kontrakten fastsatte,
derfor er der indgået en aftale for varmeleverancen i denne periode. Efter ombygningen
forventer vi at få mere varme leveret fra Rockwool.
Danske Varmeværker er blevet pålagt at foretage en selvevaluering. Denne skulle
foretages pga., at nogle værker har foretaget afskrivninger på en forkert baggrund, og
nogle har samlet en formue, hvilket ikke er lovligt efter gældende regler fra
varmeforsyningsloven.
Denne selvevaluering skulle foretages af en Statsautoriseret revisor med speciale i
varmeforsyningsloven, og det skulle være en anden end værkets normale revisor.
Der var ikke nogle alvorlige kommentarer, og de forslag til forbedring der blev
fremsendt, har vi taget til efterretning.
Der har i år været et stigende antal restancer, og det har givet Merete en hel del mere
arbejde med at drive penge ind fra forbrugerne. Der er i år sendt 5 til inkasso.
Der har været interesse for fjernvarme på den yderste del af Skovvej og sidegader, der
kan i alt blive tale om 26 forbrugere. Det har vi arbejdet med, men indtil nu har der ikke
været tilstrækkeligt interesserede, men der arbejdes videre på projektet.
Der har i året været 3 brud: 1 på Østergade, 1 i Bymarken, som resulterede i udskiftning
af 75 m hovedledning og tilhørende stikledninger og 1 på Poppelvej ved et
termostatsreguleret omløb, som nu er fjernet.
I forbindelse med ledningsarbejdet på Bymarken, blev John ramt af en skovl fra mini
graver. John måtte en tur på skadestuen til observation for hjernerystelse, men heldigvis
var der ikke alvorlige skader. John har efterfølgende gået til behandling hos
fysioterapeuten for smerter i nakken. Arbejdstilsynet har set på sagen og havde ikke
noget at bemærke.
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Der har været meget store udsving i Naturgaspriserne i år, derfor har vi sikret os ved at
fastfryse prisen på noget af den leverede gas i den nye gaskontrakt for næste år, hvor det
er DONG, der kan levere til den bedste pris.
Samtidig er forsyningssikkerhedsafgiften steget med 0,40 kr. pr m3 gas, det betyder en
ekstra udgift på ca. en halv million.
Til gengæld kan vi glæde os over at ledningstabet er faldet 1,9 % siden sidste år, eller
næsten en halv million kr.. Det er resultatet af udskiftningen af rørene de sidste år, som
rigtigt slår igennem nu.
Vi har i år bestilt et temperaturoptimeringssystem kaldet Thermis, dette system kan efter
beregninger og erfaringer fra andre værker optimere frem – og returvandets temperatur,
og dermed nedsætte varmetabet i ledningsnettet med op til 8 %. Systemet er næsten klar
til prøvekørsel, og vil i løbet af efteråret blive indreguleret.

Der er i 2012/2013 solgt 18.179 MWh varme mod 16.362 MWh året før, Det er
1.817MWh, mere end sidste regnskabsår, og der er solgt 3.619 MWh el, mod 5.249
MWh el, det er 1.630 MWh mindre end sidste år.
Vi har i alt købt 2.103.685 m3 naturgas (sidste år 2.049.650 m3), hvor
1.210.397 m3 er brugt på kedel og 893.288 m3 er brugt på motoranlæg.
Vi har købt 5.016 MWh varme hos Rockwool (sidste år 7.655 MWh)

På grund af stigende priser, især energiafgifter og miljøafgifter, har vi valgt at hæve
prisen for MWh med 20 kr. og Effektbidraget med 0,70 kr./m3
Priserne vil for indeværende år være.
MWh 490,00 kr. ekskl. moms (612,50 kr. incl. moms).
Effektbidrag 7,90 kr. ekskl. moms (9,88 kr. incl. moms).
Abonnementsbidrag 500,00 kr. ekskl. moms (625,00 kr. incl. moms)
Ved regnskabsårets afslutning var der 862 forbrugere tilsluttet, det er 10 flere end
sidste år.
Til slut en tak til vore samarbejdspartnere, vore medarbejdere Axel Pedersen,
John Jensen og Merete Laursen samt til bestyrelsesmedlemmerne for et travlt og
spændende år med godt samarbejde.
TAK.
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