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Det forløbne år har været et godt og stabilt år for varmeværket, vinteren
2018-2019 har været rimeligt mild, og derfor et lidt mindre salg af varme end
normalt.
Der er produceret 16758 MWH.
Der er solgt 12344 MWH – 1199 MWH mindre end sidste år.
Det giver et varmetab på 26,34 %
Halmforbrug 9156 stk. baller eller 4514 tons.
Gennemsnit vægt pr. balle 493 kg.
Fugtighedsprocent 10,6 %
Olieforbrug 113 l
Antal forbrugere 673.
Varmeprisen er næste år fastsat til 36 øre pr. KWH – prisen er uændret fra
sidste år.
Der er indberettet 540 MWH i energibesparelse.
Samarbejdsaftalen med Ørsted Vandværk fortsætter uændret.
Vedligeholdelses på ledningsnettet har der ikke været nogle større ting – kun
små vedligeholdelser.
Vedligeholdelse på varmecentralen. Der er blevet udskiftet tænder på
opriveren. Men ellers kun alm. vedligeholdelse og små reparationer.
Der er indhentet tilbud på udskiftning af tagplader på garagen, samt
udskiftning af tagrender og nogle af stålpladerne på halmladen, et arbejde der
ventes igangsat snarest.
Der er i det forløbne år indkøbt ny varebil og ny teleskoplæsser, et par store
indkøb der har været henlagt penge til i regnskabet.
Sommeren 2018 var meget tør, og det medførte, at en del af vore
halmleverandører ikke kunne overholde deres kontrakter. Der var indkaldt til
forhandlingsmøde med leverandørerne, men da de mente, det var
varmeværkets problem, var bestyrelsen enige om, at leverandørerne selv
måtte indkøbe halm, så de kunne overholde deres kontrakter. Varmeværket
blev tilbudt at købe 300 tons i Nordjylland til en pris på 80 ører pr. kg leveret i
Ørsted. Vi købte halmen, og det var med til at løse værkets problem dette
specielle år. Dette kombineret med en mild vinter gjorde, at vi nedsatte kravet
til leverandørerne til 95 % af kontrakterne, hvilket de har overholdt.
Til sidst skal der lyde en stor tak til de ansatte, revisor Ole Skoubo, samt den
øvrige bestyrelse for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.

