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Formandens beretning ved Arden Varmeværks 55. ordinære generalforsamling i Kulturhuset i Arden d.
08.november 2017 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 8 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.
Det forventes, at forslaget fra Energitilsynet om ændring af varmeregnskabsåret fra det nuværende til at
følge kalenderåret, bliver vedtaget i år. Hvis forslaget vedtages vil det medfører vedtægtsændringer, og
der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i foråret. Det betyder, at de to
bestyrelsesmedlemmer der er på valg i år, kun skal vælges til foråret 2019. Det betyder også, at
regnskabsåret fra 1. september 2017 til 31. august 2018 kører normalt, derefter skal der laves et
perioderegnskab fra 1. september 2018 til 31. december 2018. Fra 1. januar 2019 kører
regnskabsperioden så efter de nye retningslinjer fra 1. januar til 31. december.
Færdiggørelse af ledningsrenovering på Blåkildevej lykkedes trods jordentreprenørens gentagne
forsinkelser. Selvom der blev truffet gentagne aftaler om bedre fremdrift i projektet blev bemandingen
ikke øget, ind imellem tværtimod. Derfor blev der fra Arden Varmeværks side fremsat krav om dagbod,
hvilket firmaet måtte acceptere.
Da vores kontrakt med totalentreprenøren, DPL-entreprise løber over flere år, forlangte vi
jordentreprenøren udskiftet før opstart på næste projekt i foråret 2017. Nordkabel har derfor været
entreprenør på Skovvej, Lillevej og Rolighedsvej, og løst opgaven særdeles tilfredsstillende, og har fulgt
tidsplanen som ønsket.
Vi beklager de gener, som forbrugerne har oplevet.
I forbindelse med renoveringen på Skovvej har vi igen kontaktet de resterende evt. forbrugere uden for
nuværende forsyningsområde, dog uden resultat, men vi fik 2 nye forbrugere langs den eksisterende
ledning på Skovvej.
På værket har vi i årets løb nydt godt af diverse optimeringer på transmissionsanlægget til
varmeforsyningen fra Rockwool. Vi har hentet 45 % af vores varme til byen fra Rockwool i det
afsluttede regnskabsår mod 38 % forrige år.
Da vi mener, der stadig er potentiale for at hente mere varme, arbejder vi fortsat med at udvide
samarbejdet med Rockwool på flere måder.
Det nye boligområde ”Arden vest” er så småt i gang med byggemodning, og vores arbejde med
myndighedsbehandling og projektering er i fuld gang.
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, mens priserne er lave, Det er 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.
Mariagerfjord kommune er begyndt at opkræve garantiprovision af de lån, vi har i Kommunekredit,
denne garantiprovision vil blive opkrævet hvert år. Mariagerfjord opkræver ca. dobbelt så stor % sats
end EU har fastsat. Det har givet anledning til, at varmeværkerne i Mariagerfjord kommune har haft en
del dialog, og har hyret en advokat til at køre den fælles sag for at få nedsat provisionen til den
minimumsats, som er fastsat fra EU. Der er via den fælles advokat indsendt klage til ankestyrelsen.
Ankestyrelsen vil ikke tilsidesætte kommunens afgørelse.
Der er foretaget en gennemgang af vores telefoni og internet opkobling på varmeværket, det førte til en
omlægning til mere mobiltelefoni, som giver en mere fleksibel løsning, dog har vi indtil videre beholdt
de velkendte numre, som bliver omstillet til vagthavendes mobiltelefon.
Rejseholdet for store varmepumper har været til møde hos os for at klarlægge, om der var økonomi i at
investere i en varmepumpe. Det bliver ikke aktuelt på nuværende tidspunkt, da vi kun kan udnytte
varmepumpen nogle få måneder om året.
Varmepriserne er i år steget til et mere naturligt leje i forhold til sidste år, hvor vi valgte at reducere
priserne med det beløb, vi fik tilbagebetalt for forkert opkrævet afgifter. Vi forventer dog stadig en
prisstigning igen næste år, når grundbeløbet bortfalder.

Der har i året ikke været nogen brud. Det er en følge af renoveringerne i de sidste år.
Vores vandtab er reduceret kraftigt i år, det giver betydelig mindre kemikalie forbrug og så er
ledningstabet reduceret fra 25,5 % til 24,0 %.
Der er indgået gaskontrakt med Naturgas Midt/Nord, som var billigst denne gang.
Der er i 2016/2017 solgt 16,872 MWh varme mod 16,351 MWh året før, Det er 521 MWh mere end
sidste regnskabsår, og der er solgt 668 MWh el, mod 797 MWh el året før, det er 129 MWh mindre end
sidste år. Det mindre salg skyldes de lave el priser.
Vi har i alt købt 1.181.748 m3 naturgas (sidste år 1.325.400 m3), hvor
1.016.317 m3 er brugt på kedel, og 165.431 m3 er brugt på motoranlæg.
Vi har købt 9.984 MWh varme hos Rockwool (sidste år 8.333 MWh)
Priserne vil for indeværende år være:
MWh 325,00 kr. ekskl. moms (406,25 kr. inkl. moms).
Effektbidrag 7,20 kr. ekskl. moms (9,00 kr. inkl. moms).
Abonnementsbidrag 500,00 kr. ekskl. moms (625,00 kr. inkl. moms)
Ved regnskabsårets afslutning var der 897 forbrugere tilsluttet, det er 6 flere end
sidste år.
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.

