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GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 27. AUGUST 2009.
Formanden bød velkommen til den 45. generalforsamling.
Til dirigent foreslås Torben Jensen.
Det nye fjernvarmeværk har nu kørt i godt et år. Varmemestrene siger at de er godt tilfredse,
Der har været nogle små justeringer, blandt andet problemer med halmballer når de skulle sættes på
Båndet til opriveren, det gav nogle arlamer. Det er blevet rettet. Aske ridleren har larmet meget,
Der er blevet forsøgt forskellige ting , det er blevet bedre i perioder, så dårlig igen. De er stadigvæk
I tænkeboks hos Weiss.
Garantiperioden udløber den 14 november 2009.
Der er blevet udskiftet facadeplader med diverse inddæknings profiler på kontor – del af værksted
Og kedelrum + portinddækninger. For ca.70.000,00kr excl. Moms.
Skorstenen er blevet malet, og repareret i toppen, + lavet regnkrave på top af skorsten, samt indsat
drænrør . For ca. 75.000,00kr excl. Moms.
Forsikringsmessig har vi haft besøg af ALM BRAND .og fået et tilbud på alle forsikringer
På 105.000,00kr
Vi har forsikret i IF nu til 128.000,00kr
ALM BRAND fortalte at der ikke plejer at være problemer med skift af forsikringsselskab.
Med de to selskaber er ikke blevet enige om skiftet endnu.
Der skal lægges nyt asfalt slidlag på 1930. m2 på fjernvarmens køre areal.
Pris ca. 185.000,00kr excl.moms.
Fremtidige arbejder: Vi er så småt i gang på Sønderbakken – Solvej med renovering af
Hovedledninger og stikledninger
Pris ca. 455.000,00kr
Der påtænkes renovering på sygehusvej når Norddjurs Kommune skal lave to strenge kloark.
Bestyrelsen har fået henvendelse fra Ørsted Vandværk om overtagelse af pasning af vandværket.

Ib Rasmussen mener ikke at de penge som vandværket betaler nu skal gå ud af byen.
Forslaget var at al lednings og reparations arbejde foretages af Rougsø VVS.
Tilsyn + divers opgaver på centralen foretages af Ørsted Fjernvarmeværk.
Pris herfor ca. 75.000,00kr
Bestyrelsen fik en forspørgelse fra Haludvalget om forhøjelse af halmprisen i Januar md. 2009.
De forholdte sig til paragraf 11 Genforhandling. Såfremt forhold, der har været en afgørende
forudsætning for en parts indgåelse af aftalen, ændres væsentligt kanden pågældende part forlange
genforhandling.
De mente at dieselolie og gødnings priser var ændret væsentligt . Så der var et nyt grundlag.
Og de kunne komme med priser fra andre varmeværker som var væsnelige højre.
Bestyrelsen har haft 3 møder inde der blev enighed med halmudvalget. Om nye priser.
Fra 1/8-09 til 31/7-1910 – 50øre pr kg - 52,0øre – 53,0øre -54,0øre frem til 31/7 -1913
+ de skal lever 190 ton ekstra. Kontrakten løber nu fra 1 august 2009 til 31 juli 2013.
- forbrugerprisindekset.
Værket har nu 642 forbruger. Værkets produktion har været på 17.722 MV. Salget sidste år var
16.388 MV. Halmforbruget har været 9.200 stk baller i alt 4.736 ton. Gennemsnitspris på 45,8 øre
pr kilo. Olie forbrug 2.860 liter
Forbruge pris blev 30,0øre KWh A’conto pris i 2009-10 er 34,0øre KWh
Prise kan komme til at køre op og ned på grund af nye regler fra energistyrelsen med hensyn til
egenkapital. Børge og jeg var til møde inviteret af J.C.Nørgaard/Dansk Revision Randers.
Arrangement for varmeværker.Et godt møde .Hvor vi kunne konstatere at der ikke bliver lavet om
på de nye krav fra energistyrelsen. De nye krav kommer Ole Skouboe ind på.
På valg til bestyrelse er Børge Rasmussen – Jens Jensen suppleant Rasmus Skårup.
Til slut vil jeg sige tak til personale og bestyrelse for samarbejdet.
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