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Det forløbne corona år har været et fornuftigt og stabilt år for varmeværket.
Sammenlignet med de seneste 5 år, har der ikke været de store udsving (milde
vintre).
Der er produceret 16.722 Mwh (lidt mindre end sidste år)
Der er solgt 12.432 Mwh (lidt mere end sidste år), hvilket medfører et varmetab på
25,66%.
Halmforbrug 8.545 baller vægt i gennemsnit pr. balle = 535 kg mod det tørre skidt i
2018-2019 på 493 kg.
Antal forbrugere er 673
Varmeprisen for næste år er fortsat fastsat til 36 øre, denne pris har vi haft i 5 år.
Det er en god pris. Gennemsnitsprisen i en DK villa på 130 kvt.m. er ca. 12.000kr i
varmeudgift, og vi er ca. 1.000,-kr under det, hvilket er fint.

Vedr. ledningsnettet: Ny udstykning er lavet for 4 stk. beboelser i Smedegyde og en
ny forbruger i Galleri ESK.

Vedligehold på varmecentralen: Der har været store vedligeholdelsesudgifter i år.
Den største post er ny askereidler, ca. 300.000,- kr. mere end forrige år.
Bestyrelsen har besluttet, at betalinger fra forbrugerne flyttes fra den 10. i måneden
til den 1. i måneden. Dette skal varsles 3 måneder i forvejen fra i dag. (der er lidt for
mange forbrugere, der skal rykkes i ørerne)
Vedr. varmeprisen på de 36 øre, der skal kæmpes for at holde prisen.
1. eksp: Vi pålægges at udskifte de 673 målere, dog over 3 år. Lovgivningen
siger, at forbrugerne skal kunne logge på for aflæsning mv. Det vil beløbe sig
til ca. 2-2,5 mill kr.

2. eksp: Levering= ledningsregistreringsregister responstid fra i dag 5 dage til i 2
timer, skal være klar i 7. måned 2023. Dette er godt nok ikke så store beløb,
men det ene med det andet.

Energibesparelse er indberettet 575 Mwh
Markedspris – 55 øre
Til slut vil jeg takke de 3 medarbejdere, det skal her bemærkes at de 2
fyrbødere har arbejdet sammen i 10 år, et jubilæum der dog ikke udløser 8
dage på Rhodos, men et til lykke skal I have, revisor Ole Skouboe samt den
øvrige bestyrelse for indsatsen og et rigtig godt samarbejde i 2020.

