Beretning for Arden Varmeværk 2013/2014
Formandens beretning ved Arden Varmeværks 52. ordinære generalforsamling
i Kulturhuset i Arden d.13.november 2014 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.
Vi arbejder i øjeblikket med at få tilrettet vedtægterne, almindelig bestemmelser og tekniske
bestemmelser. De almindelige bestemmelser er klar og vil blive lagt på hjemmesiden inden for den
nærmeste tid, de tekniske bestemmelser er vi i fuld gang med og bliver lagt på hjemmesiden i
indeværende år, vedtægterne gøres klar til næste generalforsamling, da der er nogle punkter der skal
vedtages af generalforsamlingen.
Det gælder for både vedtægter og bestemmelser at vejledningerne fra Dansk Fjernvarme følges, da disse
er godkendt af energitilsynet.
Vores hjemmeside er udskiftet pga. et forældet system, samtidig har den fået et nyt design, så kik ind på
den.
Som omtalt ved sidste generalforsamling er Rockwool i gang med en større ombygning på fabrikken i
Øster Doense, det betyder at varmeleverancen indtil foråret 2015 er mindre end oprindeligt budgetteret.
Efter ombygningen forventer vi at få mere varme leveret fra Rockwool.
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 4 til inkasso.
Vi har arbejdet en del med at få fjernvarme på den yderste del af Skovvej og sidegader, der kan i alt
blive tale om 26 forbrugere, men da der kun var 6 som ønskede fjernvarme er projektet ikke rentabelt og
er sat i bero.
Der har i året ikke været nogen brud, det er et af resultaterne af den udskiftning vi har haft de seneste år,
derfor har vi i år udarbejdet en investeringsplan for den næste årrække, som bliver præsenteret under
pkt. 5.
Hovedledning på Østergade er udskiftet, da nogle af rørene var gamle og for lille.

Naturgaspriserne har i år vist sig fra den gode side, de en nemlig faldet, derfor har vi også nedsat
priserne for 2014 – 2015. Der er indgået gaskontrakt med Midt/Nord som var billigst denne gang.
Der er en del røre om forsyningssikkerhedsafgiften, som vi har betalt til de sidste år, der er forslag om at
den bortfalder, men vi tør ikke budgetterer med det, så indtil der kommer en endelig afgørelse kører vi
uændret. Det er ikke et uanseeligt beløb der er tale om, for Arden varmeværk er det over en halv
million.
Vi har i år arbejdet med indregulering af temperaturoptimeringssystem kaldet Thermis, dette system kan
efter beregninger og erfaringer fra andre værker optimere frem – og returvandets temperatur, og dermed
nedsætte varmetabet i ledningsnettet. I forbindelse med prøvekørslerne er der konstateret at
blandesløjfen på værket var en hel del for lille. Derfor er arbejdet med udvidelse af denne påbegyndt,
samtidig flyttes hovedpumperne, så der bliver et bedre flow gennem rørene. Endvidere er varmetabet
faldet fra 6.227 MWh i 2012/2013 til 5.677 MWh i 2013/2014
Der er i 2013/2014 solgt 15.130 MWh varme mod 18.179 MWh året før, Det er 3.049MWh, mindre end
sidste regnskabsår, og der er solgt 2.495 MWh el, mod 2.526 MWh el, det er 31 MWh mindre end sidste
år.
Vi har i alt købt 1.756.929 m3 naturgas (sidste år 2.103.685 m3), hvor
1.138.067 m3 er brugt på kedel og 618.862 m3 er brugt på motoranlæg.
Vi har købt 4.457 MWh varme hos Rockwool (sidste år 5.016 MWh)
På grund af faldende gaspriser priser, har vi valgt at nedsætte prisen for MWh med 50 kr. og
Effektbidraget med 0,50 kr./m3
Priserne vil for indeværende år være.
MWh 440,00 kr. ekskl. moms (550,00 kr. inkl. moms).
Effektbidrag 7,40 kr. ekskl. moms (9,25 kr. inkl. moms).
Abonnementsbidrag 500,00 kr. ekskl. moms (625,00 kr. inkl. moms)
Ved regnskabsårets afslutning var der 872 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.

