Beretning for Arden Varmeværk 2015/2016
Formandens beretning ved Arden Varmeværks 54. ordinære generalforsamling i Kulturhuset i Arden d.
08.november 2016 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 år har vi haft to receptioner, den første var Johns 25 års jubilæum, hvor der var stor fremmøde af både
forbrugere og forretningsforbindelser, som gerne ville lykønske John. Den anden reception var for Axel
og Kurt, da Axel har valgt at gå på pension, og Kurt er blevet ansat som driftsleder. Her var der også et
stort fremmøde af forbrugere og forretningsforbindelser, som gerne ville sige farvel til Axel og få en
snak med Kurt.
Vi havde i forbindelse med ansættelsen af vores nye driftsleder hyret et rekrutteringsfirma til at hjælpe
med at finde den rette person til jobbet. Denne proces har været rigtig god både for Kurt og for
Varmeværket, og vi mener at vi har fundet den helt rigtige person.
Kurt har stor erfaring inden for fjernvarme sektoren bl.a. med biomasse- og naturgasfyrede
fjernvarmeprojekter i ind og udland. Kurt har sidst været ansat hos Danica Electric, hvor han har
arbejdet med styring af varmeværker, herunder Arden Varmeværk og har i den forbindelse brugt sit
store IT kendskab.
En ting som har givet anledning til en del hovedbrud i bestyrelsen, er varslingen om, at grundbeløbet
bortfalder ved udgangen af 2018. Grundbeløbet er det, som kraftvarmeværkerne af hensyn til
forsyningssikkerheden har fået siden 2004 for at stille el kapacitet til rådighed. Her modtager vi et ikke
ubetydelig beløb. I pressen har der været tale om voldsomme prisstigninger i 2019 som følge af
grundbeløbets bortfald.
Vi prøver at kompensere så meget vi kan, ved at gasmotorerne og bygninger er færdig afskrevet i 2018,
ved at lave ekstra ordinære afskrivninger nu medens priserne er lave, og vi har optimeret
varmeveksleren ved Rockwool. Det er alt sammen med til, at prishoppet ikke bliver helt så stort, men vi
undgår ikke en prisstigning. Det er desværre begrænset, hvad vi må gøre, da vi er underlagt
energistyrelsens regler med hensyn til afskrivninger, hensættelser og hvile i sig selv princippet. Vi har
heller ikke frit brændselsvalg, så her er vi også bundet.
Der er lovgivningskrav om at målerne skal kontrolleres løbende og i år er ingen undtagelse. Kamstrup
udtager nogle målere med visse mellemrum, som skal verificeres. Byen er delt op i flere partier så det er
ikke alle partier der skal verificeres på samme tid.
I det afsluttede regnskabsår er det 40 stk. som er blevet verificeret.
Vi er begyndt på udskiftningen af rør, som omtalt i investeringsplanen sidste år. Vi er færdige på
Gartnervænget/Bymarken og er kommet i gang på Blåkildevej. Til at udføre dette arbejde er valgt DPL
fra Randers kanten, det var det bedste tilbud vi fik, og efter de oplysninger vi har indhentet fra andre
varmeværker, så er det et firma, som udfører et pænt arbejde og er gode til at samarbejde.

Der har dog været nogle udfordringer i Bymarken og ikke mindst på Blåkildevej, hvor arbejdet trækker
for længe ud. Vi er meget tilfredse med smedene, men der er store problemer med jord entreprenøren,
som ikke lever op til det forventede. Det har givet anledning til nogle møder med DPL, som er
totalleverandør på opgaverne. Vi beklager disse gener, som forbrugerne oplever, det er en erfaring, som
vi tænker over næste gang, vi skal have noget i udbud.

Energipriserne har igen i år været faldende, samtidig har vi modtaget et større beløb for forkert opkrævet
afgift fra Skat, derfor har vi også nedsat priserne for 2015 – 2016 med 80 kr. pr. MWh. ekskl. moms for
hele regnskabsåret.
For at undgå at priserne stiger alt for meget, når grundbeløbet bortfalder ved udgangen af 2018, har vi
valgt at lave en ekstraordinær afskrivning, det vil kasseren komme nærmere ind på, når årsregnskabet
fremlægges.
Der har i året ikke været nogen brud.
Der er indgået gaskontrakt med Dong, som var billigst denne gang.
Varmetabet er steget fra 5,386 MWh i 2014/2015 til 5,668 MWh i 2015/2016

Der er i 2015/2016 solgt 16,351 MWh varme mod 16,199 MWh året før, Det er 152 MWh, mere end
sidste regnskabsår, og der er solgt 797 MWh el, mod 971 MWh el året før, det er 174 MWh mindre end
sidste år. Det mindre salg skyldes de lave el priser.
Vi har i alt købt 1.325.400 m3 naturgas (sidste år 1.626.062 m3), hvor
1.130.385 m3 er brugt på kedel og 195.015 m3 er brugt på motoranlæg.
Vi har købt 8.333 MWh varme hos Rockwool (sidste år 4.594 MWh)
Priserne vil for indeværende år være.
MWh 260,00 kr. ekskl. moms (325,00 kr. inkl. moms).
Effektbidrag 6,40 kr. ekskl. moms (8,00 kr. inkl. moms).
Abonnementsbidrag 500,00 kr. ekskl. moms (625,00 kr. inkl. moms)
Ved regnskabsårets afslutning var der 891 forbrugere tilsluttet, det er 14 flere end
sidste år.
Til slut en stor tak til Axel Pedersen for det gode samarbejde og den store indsats han har ydet for Arden
Varmeværk frem til han stoppede og gik på pension før sommerferien.
Tak til vore samarbejdspartnere, vore medarbejdere Kurt Sommer, John Jensen og Merete Laursen samt
til bestyrelsesmedlemmerne for et travlt og spændende år med godt samarbejde.
TAK.

