Ledelsesberetning for 2017-2018.
Velkommen til den årlige generalforsamling i Stoholm Fjernvarme.

Hovedaktiviteter:
Værkets hovedaktivitet er produktion og salg af el og varme til de 753 forbrugere.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:
Værkets resultat udviser et underskud på 4,2 million. Det er utilfredsstillende, men det skyldes, at
vi har betalt 4,9 mill. pga. vi tabte geotermi-sagen i Landsretten, ellers havde der været et
overskud på 700.000 kr.
Værket gennemfører ikke sol- og halmprojektet. Hvorfor? Det kommer jeg ind på senere.
Derfor er henlæggelserne på 6,2 mill. tilbageført i regnskabet og yderligere 2 mill. er indregnet i
kommende års budget for 2018/19.
Det er sådan, at hvis en investering, der hensat penge til, ikke bliver gennemført, skal pengene
føres tilbage til forbrugerne.
Efter fradraget af årets negative resultat 4,2 mill. overføres der 2 millioner til indregning i
budgettet for 2018/19.
Kvols sagen er slut, og det er betalt.

Afregningsprisen for 2017/2018 er 350 kr. fastafgift 1500 kr. og m2 pris på 15 kr.
Nye budgetpriser for 2018/19 er de samme billige priser. 350 kr. fastafgift 1500 kr. og m2 pris på
15 kr.
Standard hus på 130 m2 koster ca. 12.000 kr. at varme op.
Altså igen billig varme i Stoholm.
Vi vil lave status af varmepris i dec. pga. vi vil gerne være på forkant med evt. stigninger.
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Den forventede udvikling:
Vi blev kontaktet af Iglsø Biogas igen. De ville gerne levere gas til os. Vi gav dem et tilbud, men de
vendte tilbage med den besked, at de ikke kunne levere den mængde gas for øjeblikket, som vi
skulle bruge.
Vi har været i dialog med Skive-Højslev ang. en varmeledning fra Skive. Hvor vi skulle investere 1518 mill. Det har vi droppet.
Vi arbejder videre med synergierne, hvor der kan blive et samarbejde med henblik på fælles
vagter, kontor og vedligeholdelse.
Vi har afholdt licitation på sol, priser fra 25-32 mill. pga. den store investering i sol og halm, er det
sat til hjørnespark, dvs. vi har et godkendt projekt, som er godkendt af samtlige myndigheder.
Investeringsplan:
Rådighedsbeløbet på 3,2 mill. , som vi har modtaget de seneste år bortfalder pr. 31.dec. 2018.
Vi har derfor haft en del møder i årets løb med Skive og Højslev Varmeværker og med vores
rådgiver PlanEnergi for at tage beslutningen om den fremtidige varmeproduktion.
Der er lavet mange beregninger for, at vi kunne tage den rigtige beslutning.
De sidste beregninger viser, at det bedste og billigste er at investere i luft til vand varmepumper.
Bestyrelsen har besluttet at investere i varmepumper ca. 14 mill. I stedet for at investere 40-45
mill. I sol og halm.
Der gives et tilskud på 2,4 mill. til varmepumper og vi opnår energibesparelser på knap 4,4 mill.
Varmepumperne bliver placeret på Ågade ved siden Vognsmeden. (overhead)
Vi beholder træpille kedlen indtil videre. Pillerne er steget i pris, deraf også en lidt mindre
besparelse. Prisen er steget fra 1195 kr./ton til 1348 kr. + moms
Værket forventer en positiv udvikling, men Folketingets beslutninger om energitilskud og afgifter,
kan ændre alle gode initiativer.
PlanEnergi er vore rådgiver. De har et godt samarbejde med Viborg Kommune i lignende lokale
sager.
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Renovering:
Værket har afsat 1/2 millioner til renovering af den ene kedel på Skolegade. De opfylder ikke
lovkravene.
Motorerne: (el og varme)
Der har været for få timer, hvor det kunne betale sig at køre med motorerne. Elprisen skal være
over 30 øre pr. kWh. For at det kan svare sig at starte motorerne.
Vi har haft et nedbrud eller nedsmeltning pga. kabelbrud. Hvor vi har modtaget erstatning fra
forsikringen.
Varme: Der er solgt 13.898 MWh varme mod sidste år 13.266 mWh.
Gas: Gassen har vi brugt lidt mindre. 1.192.603 mod 1.453.689 m3
Træpiller: købt 1.788 tons = 2.326.383 kr. 2.268.653mod
Motivationstarif: (Fremløbs og retur temperatur)
Den motiverings tarif vi indførte har virkelig hjulpet. Vi har fået sænket retur temperaturen.
Hvis man har for høj returtemperatur, så kontakt værket, så I kan få indstillet gulvvarme,
radiatorer og det varme vand korrekt, så det er billigst for jer.
Mads prøver at kontakte de forbrugere, som har højest retur temperatur.
Kontakt værket og få det korrekt indstillet eller hvis I har spørgsmål. Det sparer penge for jer og
varmeværket, varmeværket er jeres.
Data loven: Vi arbejder på at opfylde kravene fra EU. Jes Andersen fra Advokathuset har
udarbejdet materialet. Vi behandler jeres data med fortrolighed.
Tak for et godt samarbejde med bestyrelsen og de ansatte på værket Kris og Mads.
De gør et godt stykke arbejde.
Mvh.
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Formand Henry Jensen
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