ØRSTED FJERNVARMEVÆRK
ROUGSØVEJ 61 B

28-08-2013

GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 28 AUGUST 2013
Formanden bød velkommen til den 49. niogfyrretyvende generalforsamling.
Til dirigent foreslås Torben Jensen.
Varmeværket har i år opsagt halmkontrakterne efter 5 års varighed. Der har været
afhold møde med leverandørgruppen.
Prisen kunne vi ikke blive enige om.
Bestyrelsen blev enige om at sende halmmængden på 5200 tons pr. år i udbud.
Der ønskes indgået leveringsaftaler på 5 år. Der accepteres tilbud fra
leverandørforeninger med mindst 7 leverandører på hele mængden.
Eneleverandører minimum 200tons max 1000ton.
Resultatet blev 8 stk. leverandører skal leverer 4700ton til en pris på 573,85kr
pr.tons. + vi køber 500 tons på det frie marked.
I forbindelse med kloakering af Ørsted Vest. Har varmeværket udskiftet varmerør på
Sygehusvej – Smedegyden – Nørre Alle – et mindre stykke på Rougsøvej.
Alt rørarbejde er udført af de to varmemestre, så de har haft travlt i sommer perioden.
Da det ikke altid er gået efter de aftaler der var indgået.
Prisen på hele projektet blev 1.236.000,00kr .
Varmeværket er i gang med, temperaturoptimering af ledningsnettet. Det er et system
til at få den rigtige fremløbstemperatur på forskellige tider af døgnet, ved hjælp af
temperatur målere og vejerstationer.
Pris på anlægget 150.000,00kr + ca. 45.000,00kr til Weiss for diverses tilslutninger.
Besparelser om året ca. 30.000,00 –
40.000,00kr.
Skorsten skal repareres i toppen, der bruges 4mm corten stål som holder bedre. Der
etableres mandedæksel i kanalen.
Der genetableres glasfiberkerne, i kanalens røg tud udskiftes ståldele, alt sandblæses
og overfladebehandles.
Pris ca. 35- til 40.000,00kr
Vedr. energibesparelser skal værket finde 500 Mwh.i 2013.

Opkrævning af provision til garantistillelse, for lån til forsyningsvirksomheder, er af
Nord Djurs kommune aflyst
Der bliver ikke opkrævet noget for lån der er bevilget.
Det er også i år 25 år siden det eks. varmeværket blev taget i brug.
Det er samme år Judith Skårup blev ansat som kasserer, et job hun udfører med stor
omhu.
De 25 år blev fejret på værket, Judith fik også en lille gave.
Over mod vores nabo Michael Mejneche, er læbæltet skåret ned og der er plantet 2
nye rækker. Det er Hede Danmark som har stået for arbejdet. De passer det i to år.
Prisen for arbejdet er 12.500,00kr
Varmeværket påtænker at købe en vandtank til askeladen, da asken på nogle
tidspunkter afgiver så meget vand, at det
Ikke kan være i den eks. Brønd i askeladen. Vandet der kommer op i tanken regnes
kørt ud i en gylletank, hvor de kan få glæde af gødningsværdien.
Varmeværket har 658 forbruger. Produktionen har været 18.798,0 MWh. Salg af
varme udgør 14.636,0 MWh.
Halmforbrug har været 9.583,0 stk. baller, eller 5.481,0 ton. El forbrug 276.390,0
KWh.
Gennemsnit fugtprocent 14,1 %. Gennemsnitspris på halm 57,2 øre pr. kg.
Gennemsnitfugtprocent 14,1 %.
Olie forbrug 310 liter.
Varmeprisen blev 36,0 øre pr. KWh.
På valg til Bestyrelsen er Jens Jensen – Børge Rasmussen – suppleant Kaj Jacobsen
Til slut en tak til personale – bestyrelse – og revisor Ole Skouboe.

Søren Bonde Mikkelsen.

