Formandens beretning ved Arden Varmeværks 50. ordinære generalforsamling
ikulturhuset i Arden d.l3.november2012 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 støne omfang.

Vi har i år deltaget i Regionalmøde, Orienteringsmøde vedr. selvevaluering. Møde vedr.
Kvalitetssik¡ing af energibesparelser.

Vi har i året haft 2 jubilæer. Axel havde d.5. januar 2012været ansat i25 àr og Verner
havde d.30. oktober 2011 været medlem af bestyrelsen i 25 år, det blev markeret med et
gratiale og en sammenkomst for den nærmeste familie, ansatte og bestyrelse.

Vi har de seneste år mærket en øget efterspørgsel på varme om vinteren, det har givet
anledning fil, at vi har ñet udarbejdet en rapport om optimering af nettet.
{f
Spporten fremgår at hovedpumperne var for små til den øgede efterspørgsel og de er
derfor skiftet. Der er i rapporten også peget på et par rørstrækninger, deinieã ør¿el tan
udskiftes for at optimere endnu mere, det tager vi med i en ny investeringsplan.
Det eksisterende nødstrømsanlæg, som blev fl¡tet med fra det gamle værk på
Bluhmesgade er skiftet, da det var for lille til at trække kedel og de nye større pumper
samt pumpen fra Rockwool.

I forbindelse med færdiggørelsen af den 3 årige investeringsplan, som omfattede
udskiftning af hovedledning og stikledninger på Skovmarken og Kløvermarken, har vi
optaget et lån på 5 mill. Kr.
Danske Varmeværker er blevet pålagt at foretage en selvevaluering. Denne skal
foretages pga., at nogle værker har foretaget afskrivninger på en forkert baggrund, og
nogle har samlet en formue som ikke er lovligt efter gældende regler fra
varmeforsyningsloven, denne selvevaluering skal foretages af en Statsautoriseret revisor
med speciale i varmeforsyningsloven, og det skal være en anden end værkets normale
revisor.
Det er "kun" i 2012, at denne selvevaluering skal foretages.

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 3 til inkasso.
Der har været interesse for fiernvarme på den yderste del af Skowej og sidegader i alt
26 forbrugere. Det arbejdes der videre med, men endelig tilbud afuenter finansloven, da
der måske bliver mulighed for at få en form for energitilskud i2013.
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Der har i året været 2 brud, 1 på Clarlundsvej og I på Skowej. Det er et markant fald i
forhold til de sidste ar og skyldes bla. renovering af rørene i Skovmarken og
Kløvermarken.
Varmetabet er reduceret med ca. 0,9 o/0, 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.

A conto indbetalingerne vil i år føles større end tidligere år, selvom vi har brugt samme
princip som hidtil, det sþldes dels at graddagene sidste år var ca. 140/o lavere end et
normalt ar og at der er sket en indberetningsfejl i regnskabssystemet fra Dansk
Fjernvarmes EDB selskab, som har betydet en ca. 4o/ohøjere a conto end det burde
være. Det giver dog ikke mere end ca. 50 kroner i forskel pr, a conto for et standard hus
og vi har derfor i bestyrelsen ikke planer om at ændre a conto indbetalingerne, men
afuenter at se udviklingen i graddagene og forbruget hen over vinteren.
Der er i201112012 solgt 16.362 MWh varme mod 17.095 MWh ëretfør, det er
733MWh, mindre end sidste regnskabsfu, og der er solgt 5.249 MWh el, mod 8.850
MWh el, det er 3601 MWh mindre end sidste år.

Vi har indgået
gassen

til

en ny 1 arig gaskontrakt, denne gang med Shell, som kunne tilbyde
den bedste pris.

Vi har i altkøbt2.049.650 m3 naturgas (sidste ë1r2.551.354 m3) og
Vi har købt7.655 MWh varme hos Rockwool (sidste åLr 7.354 MWh)

På grund af stigende priser, især energiafgifter og miljøafgifter, har vi valgt at hæve
prisen for MWh med 40 k¡.

Priserne

vil for indeværende

år være.

MWh 470,00 kr. ekskl. moms (587,50 kr. incl. moms).
Effektbidrag7.20 kr. ekskl. moms (9,00 kr. incl. moms).
Abonnementsbidrag 500,00 kr. ekskl. moms (625,00 kr. incl. moms)
Ved regnskabsårets afslutning var der 852 forbrugere tilsluttet, det er 32 flere end
sidste år. Heraf er 18 fra kampagnen sidste år, der er sluttet til efter årsafslutningen.
Varmeværkets hj emmeside, 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.
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