Ledelses beretning for 2014-2015.
Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm
Fjernvarme.
Der er sket en rokering i bestyrelsen pga. Vagn Brogaard er
blevet syg, og har derfor ønsket at blive fri for formandsposten.
Hovedaktiviteter
Værkets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år. Produktion
og salg af el og levere varme til de 752 forbrugere.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Værkets resultat udviser et overskud på 2.021 mil. Værkets
resultat og økonomiske udvikling giver ikke anledning til at
fremsætte supplerende bemærkninger.
Efterfølgende begivenheder
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har
væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
Den forventede udvikling
Værket forventer en positiv udvikling, men vi er også klar over,
at regeringens evt. beslutninger om energitilskud m.m., kan
ændre alle gode initiativer og forudsætninger.
Værkets videre udvikling. (Investeringsplan).
Der er besluttet i bestyrelsen at lave en investeringsplan rettet
mod solfanger og halmværk. Der er ikke i regnskabet for
indeværende år hensat midler til investering, derfor er der i
budgettet for næste år hensat kr. 2 mill. til fremtidige
investeringer.
I henhold til varmeforsyningsloven kan henlæggelser højst
andrage 20%. Henlæggelsens akkumulerede maksimum kan
højst udgøre 75% af investeringsplanen.
Det har været svært at finde jord til placering af solfangere.
Vi har fået tilsagn fra Per Balleby om at kunne købe jorden,
beliggende vest for Stoholm over for lossepladsen.
Planenergi er i samarbejde med Viborg Kommune (Rasmus
Kjærgaard) gået i gang med myndigheds behandlingen. Søren
Alstrup fra planenergi vil senere præsentere oplæg på
solvarme/halmfyr.
Ekstraordinær generalforsamling om Solfanger/halmværk.
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, når

alle oplysninger er på plads. (hurtigst mulig?)
Renoveringer.
Der er lavet renoveringer på Vesterled, hvor 2 brønde og 4 haner
er udskiftet.
5 dækler som klaprede, når bilerne kørte over dem, de er ordnet.
Stilstandsvarmen på værket er lavet, så motorerne kan starte
automatisk om vinteren. Der skal være min. 40°, for at de kan
starte automatisk.
Der var ingen problemer, da vi kørte med motorerne hele tiden,
men i dag hvor de kører meget lidt, opstår problemet.
Vi indhentede et tilbud, som lød på ca. 100.000 kr. Det har
Mads og Kris lavet for ca. 50.000 kr.
Mads har besøgt 1/3 af forbrugerne for at få sænket
returtemperatur. Det har givet et godt resultat for værket.
Nye renoveringer.
Afregningsmålerne bliver monteret med strøm i stedet for
batterier. Ca. 125 stk.
Hovedledningen fra Vestergade til Odinvej skal skiftes, når
Rema 1000 skal bygge om.
Der skal skiftes haner i brøndene på Vesterled og Nørregade.
Der er budgetteret med godt 2 mill. kr.
Priser og indflydelse på varmeprisen. (Gas & Strømpriser)
Varme.
Der er solgt lidt mere varme i år (12.444 mod 12.213 MWh) året
før.
El.
I 2014-2015 har strømprisen ikke været gunstig. Vi skulle gerne
sælge til en høj pris. Der har været for få timer, hvor det kunne
betale sig at køre med motorerne. Prisen skal være mindst 30
ører pr. kW. - før vi kører med motorerne. De har i lange
perioder ligget mellem 23 og op til de 30 ører.
Der er solgt meget mindre el (3.924.200 KWh mod 4.273.700
KWh) året før til en pris, der er 349.500 kr. mindre end året før.
Så det største beløb på el salg er rådighedsbeløbet, som er 3,2
million. Rådighedsbeløbet er låst indtil 2018, hvor det falder
væk, derfor arbejder vi med alternativ sol/halm.
Vindmøller får årlig tilskud fra staten på 6.7 milliarder kr.

For øjeblikket laves en overproduktion, som sælges til 21%
under markedsprisen. Det underminerer el prisen, så det ikke
kan betale sig at køre med vores motorer.
Politisk.
Der har været afholdt politisk møde med Lars Chr. Lilleholt,
Chr. Pihl Lorentzen, Andreas Steenberg og Karin Gårdsted. Vi
forsøgte at gøre opmærksom på den uholdbare situation, vi
kommer til at stå i, når grundbeløbet falder væk efter 2018, samt
afgifter som forhindrer os i at producere den mest
samfundsøkonomiske varme.
Politikerne lovede at tage problemet med på borgen.
Gas.
Gassen har vi brugt lidt mindre af (1.927.196/1.932.373 m3) det giver så et mindre gas køb på 662.481 kr. Gasprisen har
ligget på 2,30 kr.
Forsikringer.
Vi satte fokus på vores forsikringer. Topdanmark er kommet på
banen til fjernvarmeværker. Vi har taget tilbud hjem fra dem.
De betingelser vi satte var, at det skulle være med samme
dækninger, som vi har nu eller bedre. Til en billigere pris.
Det gav en lille besparelse det første år på ca. 45.000 kr. derefter
vil det være en besparelse på ca. 88.000 pr. år.
Kommune garantier
Kommune garantier til Viborg Kommuner er faldet lidt, pga. vi
har mindre gæld.
Standardhus.
Standardhus var i 2013-2014 sat til 19.239 kr. i energitilsynets
opgørelse. Den er nu med de nye priser sænket til 16.947 kr. det
er et fald på 2292,00 kr.
Afregningsprisen
Afregningsprisen for 2014/2015 blev budgetteret til 525 kr. Den
faste afgift 2400 kr. & m2 prisen 27 kr. Pga. et godt regnskab
har vi allerede ved afregningsprisen for indeværende år nedsat
både den faste afgift og MWh prisen
De nye priser for 2015-2016 er budgetteret til 475,00 kr. pr.
MWh.- den faste afgift er 2100,00 kr. og m2 til 22,00 kr. Altså
en yderligere reduktion af den faste afgift.

Årsagen til de nedsatte priser er, at den ene motor er nedskrevet
til 0,00 kr.
Der er tilbagebetalt 2,4 millioner til forbrugerne.
Motivationstarif. (Fremløbs- og returtemperatur)
Den motiverings tarif, som vi indførte i sidste fyringssæson, har
virkelig hjulpet. Vi har fået sænket returtemperaturen. Det
betyder, at på vi har sparet ca. 66.000 kr. pr. Grad.
Kris har trukket en liste ud på de forbrugere, der havde de
højeste retur temperaturer. Mads har besøgt dem, for at få styr
på returtemperaturen. Der mangles stadig en del.
Derfor har vi tilbudt forbrugerne en service ordning, som er
sendt ud med afregningen. Der har været en artikel og annonce i
Fjends Folkeblad.
Hvis der er forbrugere, der har en høj tilbageløbstemperatur, så
kontakt Kris på Fjernvarmen. Det er nemt, der kan være store
besparelser, at få indstillet varmesystemet korrekt eller få et godt
råd om efterisoleret, måske skiftet vinduer og døre.
Energirenovering:
Dette er meget vigtigt. Vi betaler hvert år 250.000 kr. til staten i
strafafgift.
Vi skal have et bedre samarbejde med forbrugerne om
energirenovering. Inden en forbruger bestiller materialer eller en
håndværker til renovering af sit hus dvs. Nye vinduer, døre og
efterisolering af huset, så kontakt Kris først og få lavet en
refusionskontrakt på materialer. Værket udbetaler refusionen,
når arbejdet er udført. I sparer penge, og værket sparer
strafafgift.
Nye ansættelsesforhold
Kris er blevet ansat på ½ tid fra 1.april 2015 grundet, at Kris er
blevet 65 år, og derfor får vi ikke fleksjob tilskud længere.
Samarbejde mellem Skals, Løgstrup og Stoholm.
Samarbejdet med de 3 værker er ophørt, da man ikke kunne
blive enige om, hvordan det skulle strikkes sammen. Men der er
stadig en erfa gruppe med de 3 værker.
Geotermi.
Sagen kører stadig ved advokat, som korresponderer med

hinanden og værkerne.
REDEGØRELSE.
Vedrørende krav varslet af Energi Viborg Kraftvarme A/S J.nr.
170186/JH
Som det har fremgået af dagspressen, har Energi Viborg
Kraftvarme A/S udtaget stævning mod Skals Kraftvarmeværk
A.m.b.a., Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a. Og Løgstrup
Varmeværk A.m.b.a. med beløb på henholdsvis kr.
3.887.953,49, 3.583.015,97 og kr. 3.125.609,68.
Energi Viborg Kraftvarme A/S købte Kvols-projektet af Viborg
Fjernvarme den 28. marts 2012.
Det er Energi Viborg Kraftvarme A/S’ synspunkt, at købsaftalen
medfører, at selv om projektet blev opgivet, efter Energi Viborg
Kraftvarme A/S havde erhvervet retten til at gennemføre
Kvolsprojektet, har Energi Viborg Kraftvarme A/S ret til at
opkræve Løgstrup Varmeværk A.m.b.a., Skals Kraftvarmeværk
A.m.b.a. Og Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Deres andel af omkostninger afholdt før den 28. marts 2012.
De 3 varmeværker har i samarbejde rettet henvendelse til
advokat, som har vurderet, at kravet ikke er berettiget.
Sagen afventer yderligere udveksling af processkrifter og
forventes først for retten i marts 2016.
Tak for god sparring/samarbejde fra de ansatte på værket Kris
og Mads.
Der skal lyde en stor tak til Vagn Brogaard, for hans store
indsats for Stoholm Fjernvarme.
Vi håber alle, at han vinder kampen mod kræften.

