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Det forløbne år har været et godt og stabilt år for varmeværket, igen en
rimelig mild vinter - så derfor et varmeforbrug lidt under gennemsnittet.
Der er produceret 16491 MWH
Der er solgt 12848 MWH – kun 9 MWH mindre end sidste år
Varmetabet har været på 25 %.
Vandtabet har været på 285 m3, et meget lille tab, så vi kan se, at
ledningsnettet er rimeligt nyt, og derfor det lille tab.
Halmforbrug 8555 stk. baller eller 4757,5 t
Gennemsnit vægt pr. balle 557 kg
Fugtighedsprocent 12,6 %
Olieforbrug 670 l
Antal forbrugere 669
Af nye forbrugere er Ørsted Kirke kommet til og 2 nye huse, men så er 2 huse
blevet revet ned, og de er derfor frakoblet.
Bestyrelsen vedtog at forlænge tilbuddet om tilslutning for 100,00 kr. mod at
varmeværket overtager energibesparelsen.
Varmeprisen er næste år fastsat til 36 øre pr. KWH – prisen er uændret fra
sidste år.
Der er indberettet 610 MWH i energibesparelse, efterhånden en stor udgift,
da markedsprisen i øjeblikket er 55 øre pr. KWH.
Samarbejdsaftalen med Ørsted Vandværk er fornyet et år.
Reparation og vedligeholdelses af ledningsnettet. Vi er i øjeblikket ved at
udskifte alle rør på Mosevænge, som stadig ligger i gamle kanaler. Derudover
har der været et par utætheder andre stedet, som er blevet repareret.
På selve varmecentralen har der ikke været de store reparationer, kun alm.
vedligeholdelse og små reparationer.
Vi har modtaget nyt tilbud på solvarmeanlæg, men bestyrelsen vurderer, at
det på nuværende tidspunkt ikke er rentabelt, når man tager investeringen i
betragtning.
Halmkontrakten udløber om et år og skal derfor enten genforhandles eller
udbydes i ny licitation.
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.

