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Det forløbne år har været et godt og stabilt år for varmeværket, men vinteren
har været meget mild og dermed for lille varmesalg, men et køligt forår og
forsommer har løftet lidt af salget.
Der er produceret 15857 MWH
Der er solgt 12050 MWH
Det giver et varmetab på 24,01 % - et lille fald fra sidste år.
Temperaturoptimering på ledningsnettet.
Varmetab på nettet 187 m3
Halm 8172 stk. eller 4537 t 0,60 kr. pr. kg
Gennemsnit vægt 550 kg
Fugtighedsprocent 12,3 %
Olieforbrug 250 l
Antal forbrugere 662
Lige efter nytår vedtog bestyrelsen et tilbud til de husstande som ikke er
tilknyttet varmeværket. Tilslutning 100,00 kr. mod at varmeværket overtager
energibesparelsen. Det har indtil nu givet 6 nye forbrugere. Der er stadig 31
husstande indenfor ledningsnettet 20 el / 9 oliefyr / 2 jordvarme.
Varmeprisen holdes uændret på 38 øre pr. MWH
Energibesparelser skal vi indberette 501 MWH
Fjernvarmeforeningen har oprettet en form for energibank, det koster 15000
kr. at blive medlem, hvorefter man køber og sælger energibesparelser til
dagspris.
Det sidste år har afkølingen af vandet blevet målt og indgår i afregningen. Der
er desværre sket fejl ved sidste årsafregning, så beløbet ikke er medregnet
eller fratrukket, men det sker pr. næste aconto opgørelse pr. 1/10.
Samarbejdet med Ørsted Vandværk har nu varet et år og det har fungeret
godt. Aftalen skal genforhandles her umiddelbart efter men vi afventer svar fra
skat.
Rep. og vedligeholdelser på ledningsnet har ikke været så store, kun alm.
vedligeholdelse, ingen brud. Ændring på sygehusgrunden men for bygherrens
regning. Der mangler lidt på Mosevænget.
Rep. og vedligehold på kedlen har været et almindeligt år.
Der er skiftet en frekvensomformer, og i forbindelse med årseftersyn er der
konstateret nogle ting der skal laves, men det meste er noget Carsten og
Claus selv laver.
I øjeblikket bliver der skiftet 2 snegle som bringer asken ud i containeren, de
har længe larmet og vibrerede, så hele bygningen ryster, flere har prøvet at
udbedre det uden held. En udgift på ca. 25000 kr.
Skorstenen har også lige fået det store årseftersyn uden de store rep.
En anden ting der efterhånden er dyrt, er opdatering af software på de
forskellige computer programmer.
Til sidst skal der lyde en stor tak til de ansatte, revisor Ole Skoubo, samt den
øvrige bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år.

