Beretning for Arden Varmeværk 2014/2015
Formandens beretning ved Arden Varmeværks 53. ordinære generalforsamling i Kulturhuset i Arden
d.12.november 2015 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.
Som nævnt ved sidste generalforsamling har vi arbejdet med at få moderniseret vedtægterne, disse er nu
klar til afstemning under pkt.5. Vi har brugt standard vejledningerne fra Dansk Fjernvarme, som
grundlag, da disse er godkendt af energitilsynet.
For at få kommunegaranti på ansøgning om lån i kommunekredit er der udarbejdet et projektforslag,
som beskriver de investeringer, som lånet skal dække de kommende år. Lånet er blevet godkendt, og der
skal fremover på lån med kommunegaranti betales en provision til kommunen.
På grund af den store ombygning på Rockwool fabrikken i Øster Doense, har varmeleverancen været
mindre de sidste par år. Nu er ombygningen slut og vi er begyndt at få mere varme leveret fra
Rockwool. Indkøringen er ikke afsluttet endnu, men det ser lovende ud.
I forbindelse med investeringsplanen for de næste år, har vi haft rørleverancen for de næste 3 år i udbud,
og valget faldt på ISO Plus, som kunne levere til den bedste pris.
Der har i året været 2 brud på gamle grå rør med kilemuffer, derudover har vi udvidet vores
forsyningsområde til at omfatte Storeardenvej fra nr. 26 til 32.

Energipriserne har igen i år vist sig fra den gode side, de har nemlig været faldende, samtidig har vi
modtaget et større grundbeløb, derfor har vi også nedsat priserne for 2014 – 2015 med 140 kr. pr. MWh.
Der er endvidere indgået gaskontrakt med DCC Energy, som var billigst denne gang.
Vi har arbejdet med indregulering af temperaturoptimeringssystem kaldet Thermis, dette system har
bevist at det kan optimere frem – og returvandets temperatur, og dermed nedsætte varmetabet i
ledningsnettet I forbindelse med prøvekørslerne blev det konstateret, at blandesløjfen på værket var en
hel del for lille. Derfor er denne blevet udvidet. Samtidig er hovedpumperne på Varmeværket flyttet, så
der er blevet et bedre flow gennem rørene. Endvidere er varmetabet faldet fra 5,677 MWh i 2013/2014
til 5,386 MWh i 2014/2015

Der er i 2014/2015 solgt 16,199 MWh varme mod 15,130 MWh året før, Det er 1,069 MWh, mere end
sidste regnskabsår, og der er solgt 971 MWh el, mod 2.495 MWh el, det er 1,524 MWh mindre end
sidste år. Det mindre salg skyldes lave el priser.
Vi har i alt købt 1.626.062 m3 naturgas (sidste år 1.756.929 m3), hvor
1.380.583 m3 er brugt på kedel og 245.479 m3 er brugt på motoranlæg.
Vi har købt 4.594 MWh varme hos Rockwool (sidste år 4.457 MWh)
Priserne vil for indeværende år være.
MWh 300,00 kr. ekskl. moms (375,00 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 876 forbrugere tilsluttet, det er 4 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.

