Ledelsesberetning for 2016-2017.
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 TDKK 271. Værkets
resultat og økonomiske udvikling giver ikke anledning til at
fremsætte supplerende bemærkninger.
Kvols sagen:
Kvols sagen er afgjort i Byretten, hvor vi er dømt til at betale
3,524 mill. + 1.006.000 kr. I renter og 190.000 kr i
sagsomkostninger.
I samråd med vores advokat og de 2 andre værker har vi valgt
at anke dommen til Landsretten. Advokaten forventer et
andet udfald i Landsretten.
Efterfølgende begivenheder:
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har
væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Den forventede udvikling:
I regnskabsåret 2017/18 forventer værket at etablere
solvarme og halmværk.
Værket forventer en positiv udvikling, Men er også klar over,
at fremtiden, bl. a. er afhængig af regeringens beslutninger
om energitilskud mm. Kan ændre alle gode initiativer og
forudsætninger.
Træpillefyret har kørt 1 år nu. Vi må producere 8000 MWh
om året. Det har givet en besparelse på 600.000 kr.
Værkets videre udvikling. (Investeringsplan).
Der er besluttet at bygge solfanger og halmværk, som blev
vedtaget på den ex. Ordinære generalforsamling.
Vi har forsøgt at finde en fornuftig placering af sol og
halmværk. Vi har været hele omegnen igennem.
Vi har besøgt en del sol og halmværker.
Udbudet udsendes i okt.
Solfangerne skal være i drift senest 1.juli 2018.
Vi mister grundbeløbet på 3,2 mill. kr. i 2018 og yderligere
600.000 kr i 2019.
Vi forsøgte at etablere et samarbejde med Iglsø Biogas, men
vi kunne ikke enes om prisen.

Renovering.
Der er lavet renovering af taget på Skolegade.
Udskiftning af målere og monteret el til målerne i stedet for
batteri.
Vi har købt en ny varebil.
Priser og indflydelse på varmeprisen. (Gas & Strømpriser)
El prisen har været lav. Prisen skal være mindst 0,30 ører pr.
kWh. - før vi kører med motorerne. De har i lange perioder
ligget mellem 0,23 ører og op til de 0,30 ører. Salg af el 5,586
mill. mod 4,083 mill. året før.
Gasprisen har også været historisk lav. Vi har brugt mindre
en året før. Ca 400 m3.
Der er solgt samme varme i år ca. 13.000 Mvh.
Kommune garantier
Kommune garantier til Viborg Kommuner er steget pga.
ændrede terminer.
Garantiprovision 72.675 kr. mod 47.011 kr. året før.

Afregningsprisen
Afregningsprisen for 2016/17 blev afregnet til 350 kr. Som
budgetteret. Målerleje 1500 kr. Fastafgift på 15 kr. (22 kr.) pr.
M2.
De nye priser for 2017-2018 er budgetteret til: 350 kr. Mvh.
Målerleje 1500 kr. & Fast afgift pr. m2 på 15 kr.
Samme pris, som sidste sæson.
Standardhus: 130 m2 12.280 kr. I 16/17.
Henlæggelser til investeringer på 2 mil. kr.

Motivationstarif. (Fremløbs- og returtemperatur):
Vi har trukket en liste ud med de forbrugere, der havde de
højeste returtemperaturer.
Søby VVS og Mads har besøgt dem for at få styr på
returtemperaturen.
Har man en for høj returtemperatur, så kontakt Fjernvarmen,
så I får den optimale udnyttelse af varmen.
Tak for god sparring og samarbejde til de ansatte på værket
Kris og Mads. Tak til bestyrelsen.
Med venlig hilsen Formand Henry Jensen

