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Det forløbne år har været et godt og stabilt år for varmeværket, en rimelig
mild vinter - så derfor lidt under gennemsnit af varmeforbrug.
Der er produceret 16491 MWH
Der er solgt 12857 MWH
Det giver et varmetab på 22 % - et fald på 2,2 % fra sidste år.
Så vi kan se, at investeringen i temperaturoptimering på ledningsnettet virker.
Vandtab på nettet 662 m3
Halmforbrug 8369 stk. eller 4677,5 t 0,60 kr. pr. kg
Gennemsnit vægt pr. balle 559 kg
Fugtighedsprocent 12,2 %
Olieforbrug 470 l
Antal forbrugere 669
Bestyrelsen vedtog at forlænge tilbuddet om tilslutning for 100,00 kr. mod at
varmeværket overtager energibesparelsen.
Kirken har i forbindelse med renovering bedt om tilbud på tilslutning.
Varmeprisen er næste år fastsat til 36 øre pr. KWH – et fald på 2 øre.
Der er indberettet 610 MWH i energibesparelse, efterhånden en stor udgift,
da markedsprisen i øjeblikket er 55 øre pr. KWH.
Afregning sker nu efter den afkøling, der måles ved hver forbruger.
Samarbejdsaftalen med Ørsted Vandværk er fornyet et år.
Der har været 2 strømafbrydelser i år, generator afprøvet.
Reparation og vedligeholdelses af ledningsnettet. Der har ikke været store
skader – kun små reparationer.
Varmemesteren forventer at skifte nogle stikledninger, som stadig ligger i
gamle kanaler.
Halmkedel og værket i det hele taget har der også kun været alm.
vedligeholdelse og småreparationer på.
Fremtiden. Det meste af bestyrelsen og Carsten har været på besøg hos
Hvidebæk varmeforsyning på Sjælland, som har investeret i solcelleanlæg.
Værket kan sammenlignes med vores i størrelse og fyrer også med halm.
Vi har haft et firma til at lave beregning for os, men i øjeblikket skønner vi
ikke, det er rentabelt, afventer ny udbudsrunde af halmkontrakter. Vi har
gennem Norddjurs kommunes lokalplan for jorden bag akkumuleringstanken
forhåndsreserveret 2 hektar jord.
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.

