Beretning for Arden Varmeværk 2008/2009

Formandens beretning ved Arden Varmeværks 47. ordinære generalforsamling
i kulturhuset i Arden d.12.november 2009 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 DFF EDBs årsmøde og brugermøde, Dansk Fjernvarmes
regionalmøde, møde vedr. kommende energibesparelser og temadag angående elhandel, samt møde vedr. varme- og klimaplan i Mariagerfjord kommune.
Derudover mødes varmeværkerne i Mariagerfjord kommune med jævne mellemrum for
at erfaringsudveksle og for at harmonisere tarifferne, så principperne bliver ensrettet.
Vi er begyndt at montere radiomoduler i målerne i takt med udskiftning af batterier og
ved nyopsættelse og renovering. Med radiomodulet er vi fri for at montere stik til
aflæsning udvendigt på huset, og det reducerer tiden for aflæsning.
Varmeværket er underlagt målerkontrol, og i den forbindelse har der været udtaget 19
målere til kontrol. De er alle fundet i orden, og hele partiet er dermed godkendt.
Målerne bliver tilfældig udvalgt af et program i vores EDB anlæg, så vi har ikke
indflydelse på, hvilke målere der bliver udtaget til kontrol.
Ved sidste års generalforsamling lå Rold Skov Savværks krav på ressourceforbrug i
forbindelse med savsmuldsfyret hos vores advokater. Kravet fra Rold Skov Savværk
blev afvist af vores advokat og han betragter sagen som afsluttet.
Vi har fået projektforslag på Rockwool projektet godkendt hos Mariagerfjord
kommune.
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.
Der er forhandlet og indgået aftaler med de berørte lodsejere, og der er afholdt licitation
på grave og rørarbejde.
Forhandlingerne med Rockwool vedr. pris og leveringsaftale er stort set på plads.
Kontrakt udkastet har været til gennemsyn hos Rockwool og hos vores advokater, så vi
mangler kun en bestyrelsesgodkendelse fra Rockwools bestyrelse. De har
bestyrelsesmøde i december måned.
Jeg vil i forbindelse med Rockwool projektet gerne sige 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.
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Sidste år bestilte vi et nyt SRO anlæg, som er hele det styrende element i Varmeværket.
Det gamle anlæg har kørt siden etableringen af værket i 1998, og det må siges at være
meget tilfredsstillende. Det ny SRO anlæg er installeret og har kørt sideløbende med det
gamle det sidste halve år, og der forventes en endelig idriftsættelse i uge 47.
Vi har været til møde vedr. kommende regler for energibesparelser, som alle
forsyningsselskaber er underlagt fra 1. januar 2010.
Det går ud på, at vi som forsyningsselskab skal spare ca. 2 % af varmeproduktionen pr.
år de næste 10 år. De områder, der tæller i energibesparelsen, er fra Varmeværkets
hovedpumper og til og med den enkelte forbruger, dvs. optimering af ledningsnet,
efterisolering af huse, udskiftning af vinduer til energiruder og andre energibesparende
foranstaltninger, samt ikke mindst konvertering fra olie- eller individuel gasopvarmning
til fjernvarme.
Der har i året været 3 brud på Kløvermarken, som alle skyldes kilemuffer og på en 30
meter lang strækning på rørene fra Brugsen til Skovmarken er der skiftet 4 kilemuffer,
derudover har der været en defekt ventil i Blåkildeparken. Rørene på Voldgade er
udskiftet på grund af alder, og i forbindelse med byfornyelsen skifter vi rørene i takt
med renoveringen af vejen på Vestergade samt på Skovvej. Derudover er der lagt rør
ned på Hesselholdtvej i forbindelse med nybyggeri.
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.
Vi får med jævne mellemrum foretaget vandprøver på fjernvarmevandet. Der bliver
bl.a. målt iltindhold og bakteriologisk aktivitet. Disse prøver har været meget fine, og vi
er yderst tilfredse med kvaliteten af vandet.
Der er i 2008/2009 solgt 15.249 MWh varme mod 14.834 MWh året før, det er 415
MWh mere end sidste regnskabsår, og der er solgt 9.170 MWh el, mod 11.411 MWh el,
det er 2241 MWh mindre end sidste år.
Graddagene i 2008/2009 er 2825, hvor et normalt år er 3038, og sidste år 2007/2008 var
graddagene 2637
Vi har i alt købt 2.938.949 m3 naturgas (sidste år 3.055.868 m3)
Som fordeler sig således:
Naturgas til varmeproduktion: 1.642.044 m3 (sidste år 1.524.442 m3)
Naturgas til elproduktion:
1.296.905 m3 (sidste år 1.531.426 m3)
Gaspriserne er faldet lidt i det forløbne år og det har også medført, at afregningsprisen
for hele året er faldet fra de annoncerede 600,00 kr. pr. MW til 525,00 kr. pr MW ekskl.
moms.
I år har vi valgt at nedsætte priserne.

Priserne vil for indeværende år være.
MWh 500,00 kr. ekskl. moms (625,00 kr. incl. moms).
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Effektbidrag 8.40 kr. ekskl. moms (10,50 kr. incl. moms).
Abonnementsbidrag 500,00 kr. ekskl. moms (625,00 kr. incl. moms)
Ved regnskabsårets afslutning var der 813 forbrugere tilsluttet, det er 8 flere end
sidste år.
Varmeværket har fået en hjemmeside, som bliver tilgængelig inden jul.
Hanne har lagt et stort stykke arbejde i at få den oprettet. Det skal siges, at den stadig er
under udvikling, og der løbende vil komme flere ting ind på hjemmesiden.
Det er planen at bl.a. beretningen, årsregnskabet, kontaktoplysninger, spareråd osv. vil
være at finde på hjemmesiden.
Hjemmesiden får følgende adr. www. ardenvarmevaerk.dk
Til slut en tak til vore samarbejdspartnere, vore medarbejdere Axel Pedersen,
John Jensen og Hanne Bach Jensen samt til bestyrelsesmedlemmerne for et særdeles
travlt og spændende år med godt samarbejde.
TAK.
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