Beretning for Arden Varmeværk 2017/2018
Formandens beretning ved Arden Varmeværks 56. ordinære generalforsamling i Kulturhuset i Arden d.
08. november 2018 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.
I forbindelse med omlægning af regnskabsåret som Energistyrelsen har krævet, blev der afholdt
ekstraordinær generalforsamling i foråret for at få tilpasset vedtægterne. Ændringerne blev enstemmig
vedtaget, og de nye vedtægter ligger tilgængelige på hjemmesiden.
Det betyder, at der skal 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.
Som følge af at Varmeværkets regnskabsår er omlagt i 2018, betyder det at bestyrelsesmedlemmers
valgperiode vil være forkortet i omlægningsperioden.
Ledningsrenovering på Skovvej, Rolighedsvej og Lillevej er færdig og der er afholdt afleveringsforretning.
I årets løb er Trykkerivej blevet godt udbygget, og alle de nybyggede huse er blevet tilsluttet
fjernvarmeforsyning.
Rockwool Øster Doense er i gang med et ”energiindvindingsprojekt”, hvor det beskrives, hvor meget
overskudsvarme der yderligere kan indvindes ved en ombygning på deres fabrik.
Indtil videre viser beregningerne, at der kan blive yderligere overskudsvarme til Arden Varmeværk,
samt levering til Hobro Varmeværk også.
For at dette projekt kan realiseres, kræves det, at både Arden og Hobro Varmeværk aftager den varme
som er til rådighed. Dette passer os fint, idet vi tidligere har fremsat ønske om mulighed for større
leverance.

Det nye boligområde Hesselholt Skovhuse er i samarbejde med Mariagerfjord kommune blevet
byggemodnet, og nu venter vi bare på de første tilslutninger. For at minimere varmetabet i den nye
udstykning er fjernvarmeforsyningen etableret som balanceret (lavtemperatur) fjernvarme. Det er en ny
måde at få fjernvarme på, og derfor vil det også være Arden Varmeværk, der leverer den Unit der skal
bruges i forbindelse med tilslutningen. Der vil blive opkrævet et abonnement for leje af Unit.
”De Tekniske bestemmelser”, ”Teknisk regulativ” og ”Vedtægter” har fået et gennemsyn med de
ændringer, der er kommet siden sidste gennemgang. Det skal bemærkes, at vi følger vejledningerne og
standarden fra Dansk Fjernvarme.
En ting som har givet anledning til en del hovedbrud i bestyrelsen, er at grundbeløbet bortfalder ved
udgangen af 2018. Grundbeløbet er det beløb, som kraftvarmeværkerne af hensyn til
forsyningssikkerheden har fået siden 2004 for at stille el kapacitet til rådighed. Her modtager vi et ikke
ubetydeligt beløb. I pressen har der været tale om voldsomme prisstigninger i 2019 som følge af
grundbeløbets bortfald.
Vi har kompenseret, så meget vi kan, ved at gasmotorerne og bygninger er færdig afskrevet i 2018, og
ved at lave ekstra ordinære afskrivninger. Det er med til, at prishoppet ikke bliver helt så stort, men vi

kan ikke undgå 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.
Brændselsbindingen bliver ophævet fra 1. januar 2019, men ift. biomasse er der dog en række
betingelser, som vi sandsynligvis ikke kan opfylde, derfor er vi også tilfredse med, at vi fik godkendt en
biobaseret kedel i forbindelse med projekt Hesselholdt Skovhuse. Det skal dog bemærkes at
beslutningen om etablering af biobrændsel kedel ikke er vedtaget.
Der har i året ikke været nogen brud. Det er en følge af renoveringerne i de sidste år.
Der er indgået gaskontrakt med Eniig energi naturgas A/S, som var billigst denne gang.
Der er i 2017/2018 solgt 17,089 MWh varme mod 16,872 MWh året før, Det er 217 MWh mere end
sidste regnskabsår, og der er solgt 1.476 MWh el, mod 668 MWh el året før, det er 808 MWh mere end
sidste år. Det større salg skyldes højere el priser, så det i perioder har været mere rentabel at producere
el.
Vi har i alt købt 1.094.000 m3 naturgas (sidste år 1.181.748 m3).
Varmeproduktion på kedel er 8.014 MWh, det udgør 35,82 % af den samlede varmeproduktion
Varmeproduktion på motoranlæg er 2.224 MWh, det udgør 9,94 % af den samlede varmeproduktion.
Vi har købt 12.133 MWh varme hos Rockwool (sidste år 9.984 MWh) det udgør 54,24 % af den
samlede varmeproduktion.
Ledningstabet udgør 5.282 MWh det svarer til 23,6 %. Ledningstabet var sidste år 24,0 % og i
2015/2016 var det 25.5 %.
Priserne vil for indeværende år være:
MWh 360,00 kr. ekskl. moms (450,00 kr. inkl. moms).
Effektbidrag 8,00 kr. ekskl. moms (10,00 kr. inkl. moms).
Abonnementsbidrag 500,00 kr. ekskl. moms (625,00 kr. inkl. moms)
Ved regnskabsårets afslutning var der 904 forbrugere tilsluttet, det er 7 flere end
sidste år.
I år har Henrik Houmøller 25 års jubilæum i bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at lykønske
og takke Henrik for den kæmpe resurse han har været og er for Arden Varmeværk som kasserer. Du er i
besiddelse af et talknusergen som har sparet Varmeværket for adskillige hundredetusinder af kroner
gennem årene, tak for det og tillykke med jubilæet.
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.

