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Der er lavet forskellige forbedringer på Varmeværket.
Temperaturoptimering af ledningsnette er i gang sat. Det ser ud til at fungere godt.Varmetabet er
reduceret med ca. 3%. Det er svært at sige om den lovede besparelse på de35 til 40.000,00kr om
året kommer til at holde stik. Der skal gå lidet længere tid med det.
Vedr. Askeladen. Der er blevet gravet dræn ned på den sydlige og østlige sider af bygningen, Da vi
døje med vand. Omkring bygningen er der gravet jord af ca. 50cm ud og opfyldt med stabilgrus og
skærver.
Der er blevet etapleret vandtank ved askeladen til askevand. Tanken er på 6o M3
Der er lagt dug i det udgravede hul, inden der er begyndt støbning af bund. så utætheder af den
ene eller den anden art, fra tanken bliver i dugen og kan pumpes op, så der ikke bliver forurening.
Prisen på tanken med dug og grave arbejde 156.500,00kr
Skorstenen er blevet repareret i toppen.
Vedr. energibesparelser skal der findes 501 Mwh i 2014. Det kan værket nok lige selv finde. Ved
eftersyn hos forbrugere, og besparelser på ny rørføring på Mosevænge, + opsparet Mwh i tider lig
år.
På dele af Mosevænge er der udskiftet varmerør, efter der blev fundet utætheder på rør i gamle
støbte kanaler, som var beliggende i 2 haver. Der er lavet ny rørføring, så værket ikke har rør i de 2
haver. Prisen på rør – gennemboringer – skab 95.000,00kr Gravearbejde 143.000,00kr.
Vandværket skal betale halvdelen. Prisen for varmeværket er 166.500,00kr.
Prisen på køb af energibesparelser er 0,25 kr. pr. Kwh.
Der er lavet samarbejde med Ørsted Vandværk.
Fjernvarmeværket accepterer i rimeligt omfang, at vandværkets fittings, rør m. v. opbevares på
varmeværket.
Carsten og Claus` arbejde for vandværket udført frem til den 30. juni 2014 afregnes med et fradrag
på 1 måneds løn, som fratrækkes lønnen til næste lønudbetaling.

Fra 1. juli 2014 skal Carsten og Claus føre de timer særskilt, som de bruger for vandværket. Disse
timer beregnestil 300,00 kr. pr. time, som fratrækkes lønnen fra fjernvarmeværket.
I forbindelse med vandværkets ledningsarbejde kan Carsten og Claus anvende varmeværkets bil,
mod at vandværket betaler fornødent arbejdstøj – sikkerhedsfodtøj o. lign. Samt udgifter til
mobiltelefoner til Carsten og Claus. I samme aftale acceptere varmeværket, at udenoms arealerne
ved vandværket bliver vedligeholdt af Carsten og Claus.
Beslutningen er gældende frem til den 30. juni 2015, hvor den udløber, men kan genforhandles.
Der er ikke solgt så meget varme i år, på grund af det varme forår og sommer.
Varmeværket har 658 forbruger. Produktionen har været 14.697,8 Mwt. Salg af varme udgør
11.859,0 Mwh. Halmforbruget har været 8.023,o stk. halmballer, eller 4.496,3 ton. El forbrug
222.753,o Kwh. Gennemsnit fugtprocent 12,6 %. Gennemsnitpris på halm 59,7 øre pr. kg.
Olie forbrug 220 liter.
Varmeprisen blev 36,0 øre pr. Kwh. A` conto pris fremad 38,0 øre pr. Kwh.
På valg til Bestyrelse er Gert Rasmussen – Søren Mikkelsen – suppleant Rasmus Skårup.
Til slut en tak til personale – bestyrelse – og revisor Ole Skouboe.
Søren Bonde Mikkelsen.

