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Det forløbne år har igen været et rigtigt stabilt år for
varmeværket.
Der er blevet produceret 17662,4 MWh det er en lille stigning på
890 MWh i forhold til sidste år.
Der er solgt 13114 MWh i år (imod 12432 sidste år)
Varmetabet ligger på 25,75%.
Halmforbruget er også steget en smule til 9006 stk eller 4754,7 t
svarende til 527,9 Kg pr stk i gennemsnit.
Gennemsnitlig fugtighedsprocent i halmen har været på 11,6%
Antal forbrugere tilknyttet værket er 671.
Varmeprisen er igen i år fastsat til 36 øre pr. KWh. som er samme
pris som de sidste 6-7 år. Det er en virkelig fin pris som også
afspejler den sunde økonomi i værket.
Drift på værket.
Der har ikke været de store problemer i værket (almindelig
vedligeholdelse).
Dog har der været lidt med den gamle kompressor som nu er
udskifte med en ny Atlas Copco.
Pris på sådan en kompressor 60.000 Kr.

Et andet lille problem har været ændringen af formatet på
halmballer som er gået fra 2,4m*1,35 til 2,4m*0,9m. Dette har
givet lidt problemer med ventilerne til indskubberen. Carsten og
Claus arbejder stadig på at tilrette styringen til den nye balle type
som bliver mere og mere populær.
Ledningsnettet.
Vi havde først i 21 en del vandspild på ledningsnettet som blev
lokaliseret til Rougsøskolen og da det blev koldere ramte det
Rougsøhallen med en frostsprængt varmeflade. Næsten samtidig
var det også galt på Sognegården hvor der var en sprængning i
endnu en varmeflade.
Energiløsninger.
Vi havde i slutningen af 2020 besøg af varmepumpe firmaet
FENAGY som fremlagde løsninger til sommerdrift med
varmepumpe. Det kunne dog endnu ikke betale sig med den lave
produktionspris vi har. Dog holder vi da stadig øje med
udviklingen på området.

Hos forbrugerne.
Ellers hedder det første del af nye målere ved forbrugerne i det
nye regnskabsår. Bestyrelsen har valgt målere med
lækagemåling. Så udover aflæsning af forbruget kan man også se
hvis der er en utæthed hos brugeren.

Vandværket.
Samarbejdet med Ørsted vandværk fungerer stadig godt og
forsætter uændret.

Til sidst skal der igen i år lyde en stor tak til værkets 3 ansatte,
revisor Ole Skouboe samt den øvrige bestyrelse for et rigtigt godt
samarbejde i det forløbne år.

