Ledelsesberetning for 2018-2019.
Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm
Fjernvarme.
Hovedaktiviteter:
Værkets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år været
produktion og salg af el og varme til de 753 forbrugere.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:
Værkets resultat udviser et overskud på små 1,2 mill.
Det er et tilfredsstillende resultat.
Værkets resultat og økonomiske udvikling giver ikke
anledning til at fremsætte supplerende bemærkninger.
Den nuværende bestyrelse har været i stand til at bibeholde
en del af grundbeløbet indtil 30/11-2024.
Grundbeløb på ca. 2 mill. om året.
Vi har købt træpillefyret for 1,3 mill. som før var lejet for
492.000 kr. om året.
Vi har købt en byggegrund på 4.000 m2 på Ågade 75 til
etablering af varmepumper.
Efterfølgende begivenheder:
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har
væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
Den forventede udvikling:
Vi har besluttet at etablere varmepumper på Ågade og har
tegnet kontrakt med AEA 16,8 mill. som står for etableringen.

Varmepumperne skal stå færdig 30/6-2020.
Vi modtager et tilskud på 2,4 mill. til varmepumperne og
opnår energibesparelser på 2,8 mill. og
vi har fået kommunegaranti for byggelånet.
Værket forventer en positiv udvikling, Men er også klar over,
at fremtiden, er afhængig af regeringens beslutninger om
energitilskud, som kan ændre alle gode initiativer og
forudsætninger.
Vi har mange forskellige strenge at spille på:
Gaskedler på Skolegade, gasmotorer og træpille kedel på
Industrivej. Til næste år også varmepumper.
Gode kombinationer med motorerne og varmepumperne.
Når elprisen er høj, produceres der el, og når elprisen er lav
producerer vi varme på varmepumperne. Der kan hele tiden
suppleres med pillefyret.
Renovering.
Værket har investeret i en ny brænder og el skab på
Skolegade, det gamle opfyldte ikke lovkravene.
Priser og indflydelse på varmeprisen.
(Gas & strømpriser)
El prisen har været gunstig.
Vi har kørt mange timer med motorerne.
Salg af el 5,8 mill. Megawatt mod 2,7 mill. året før, altså godt
og vel dobbelt så meget.

Gasprisen har også været historisk lav.
Der er solgt samme varme i år 12,8 Mvh. mod 13,828
Megawatt.
Gas forbruget 1,5 mill. mod 1.2 mill m3
Træpille forbruget 1.711 tons = 2,5 mill. kr mod 1.788 tons =
2,3 mill. Kr.
Afregningsprisen
Afregningsprisen for 2018/19 blev afregnet til 350 kr. som
budgetteret. Målerleje 1500 kr. Fastafgift på 15 kr. pr. M2.
De nye priser for 2019-20 er budgetteret til: samme pris, som
sidste sæson.
Standardhus: 130 m2 12.400 kr. I 18/19. Vi ligger under
gennemsnittet på landsplan med 500 kr.
Gennemsnitsprisen i DK er 12.900 kr. Gennemsnitsprisen er
steget med 6,6 % det sidste år. Der er 212 værker, som har
sat prisen op, og 78 har nedsat prisen. Vi er en af de billigste i
vores område.
Kris styrer produktionen med følsom hånd. Han følger
priserne på gas og el flere gange om dagen for at have den
billigste varmepris.

Motivationstarif. (Fremløbs- og returtemperatur):
Den gennemsnitlige retur temperatur er 35 grader om
vinteren og om sommeren 40 grader.
Vi har trukket en liste ud med de forbrugere, der havde de
højeste returtemperaturer. Mads har besøgt dem for at få
styr på returtemperaturen.
Abonnement aftalen ophører pga. det er de samme
forbrugere, som har haft for høj retur temperatur. De kører
optimalt nu ved de forbrugere, som har haft besøg.
De øvrige med for høj retur temperatur kontaktes af værket.
Har man en for høj returtemperatur, så kontakt Fjernvarmen,
så I får den optimale udnyttelse af varmen.
Vi har brugt mange timer og møder de sidste 3 år. Vi har
været hele paletten rundt for at finde det bedste.
Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen og til de ansatte på
værket Kris og Mads.
Med venlig hilsen
formand Henry Jensen. 24/9-2019

