Beretning 2018
Det regnskabsår, som generalforsamlingen mødes om i dag, er kun på 6 måneder og omfatter
perioden 1.7.2018 – 31.12.2018.
Det er alligevel et halvår med mange forandringer i Nørre Snede Varmeværk.
Den ændrede regnskabsperiode skyldes en lovændring, hvor regnskabsperioden efter
Varmeforsyningsloven er ændret til at følge kalenderåret.
På sidste generalforsamling besluttede generalforsamlingen således også at ændre regnskabsåret
efter Årsregnskabsloven til at følge kalenderåret, så vi ikke skulle til at lave to regnskaber hvert år.
Tallene i årsregnskabet, som vi skal gennemgå om lidt, er derfor også kun for 6 måneder.
Generalforsamlingen besluttede også at indføre et nyt sæt vedtægter på anbefaling fra bestyrelsen,
og som nu er gældende i Nørre Snede Varmeværk.
De nye vedtægter betyder lidt småjusteringer i dagsorden i dag i forhold til tidligere år.
Bestyrelsens beretning og den reviderende årsrapport fremlægges til godkendelse af
generalforsamlingen. Mens budgettet og investeringsplan fremlægges for generalforsamlingen til
orientering.
Endelig har vi forlænget vores aftale med NS Vandværk frem til udgangen af 2023.
I den 6 måneders periode har vi solgt 4.061 MWh el og 6.397 MWh varme. Varmesalget svarer i
runde tal til ca. 40% af et helt års varmesalg. Der bruges ikke helt så meget varme i sommer- og
efterårsmånederne, som der bruges i vinter- og forårsmånederne.
Vi har produceret 8.033 MWh varme, hvoraf 66% er produceret på gasmotoren, 13% på
gaskedlerne og 22% på el-kedlerne.
Forskellen på produktion og salg 1.251 MWh er ledningstab, svarende til 16,4% = sidste år.
Al ledningstab under 20% er sådan set tilfredsstillende.
At der er produceret forholdsvis meget på gasmotoren er et udtryk for, at elpriserne har været så
høje, at det kan betale sig at producere el på gasmotoren. Og vi har samtidig set faldende gaspriser,
siden vi lagde budget i foråret 2018, som gør produktion på gasmotoren mere attraktiv.
De højere elpriser og lavere gaspriser er godt for forbrugerne – i hvert fald et års tid endnu.
Med udgangen af 2018 var det slut med grundbeløb, som decentrale kraftvarmeværker har fået
siden 2004 for at stå til rådighed for elmarkedet med vores gasmotor. Grundbeløbet har været med
til at give kraftvarmeværkerne kunstigt lavere varmepriser for forbrugerne i en årrække.
Vi har i det halve år kun modtaget 261 tkr. p.g.a. højere elpriser. Men nu er grundbeløbet helt slut.
Bestyrelsen har valgt at slutafregnet forbrugerne med 350 kr. pr. MWh, som vi også havde
budgetteret med i foråret.
Varmeværket har i halvåret haft en overdækning på 726 tkr., der sammen med tidligere års
overdækning i alt udgør 2.575 tkr.
Overdækningen skal tilbagebetales til forbrugerne i den kommende periode.
Det er ikke hensigten, at vi skal lave overdækning, men når vi budgetterer i foråret sidste år, er det
bare umuligt at forudsige udviklingen i gaspriser og elpriser.
159 forbrugere for samlet tilbagebetalt 332 tkr. og 511 forbrugere bliver samlet opkrævet 337 tkr.
Tilbagebetaling og opkrævning er reguleret i aconto betalingen i februar måned.
Jeg vil gerne slutte med at takke værkets medarbejdere, og her overfor Generalforsamlingen
anerkende den kæmpe indsats, som I hver dag yder i henholdsvis Ejstrupholm og Nørre Snede
vand- og varmeværker. Der har været mange ekstra byrder på jer det sidste års tid med en ændret
regnskabsperiode, persondataforordning, byggeri af et vandværk i Nørre Snede og opførsel af en
varmepumpe i Ejstrupholm.
I Nørre Snede har vi desuden brugt meget tid på planlægning af en eldrevet varmepumpe, men det
vender jeg tilbage til under punkt 5.
Jeg vil også sige tak til bestyrelsen for jeres arbejdsindsats. Der har været ekstraordinært mange og
til tider lange møder i en planlægningsfase med varmepumpe.

