BESTYRELSENS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2019

Denne beretning dækker aktiviteter i driftsåret 2019
Regnskab:
Regnskabsåret 2019 blev afsluttet med et godt resultat for Vinderup Varmeværk. Driften af varmeværket har
været ganske tilfredsstillende. Der har året igennem været fokus på at optimere samspillet mellem det produktionsudstyr som varmeværket råder over. Den supplerende akkumuleringstank og elkedlen som blev etableret i
2018 har medført en markant ændring af produktionsstrategi på centralen i Vinderup således der kan spekuleres mere i elmarkedet.
Vinderup Varmeværks resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på kr. 164.715, og selskabets balance
ved regnskabsårets slutning udviser en egenkapital på kr. 13.736.068. Årets økonomiske resultat er lidt bedre
end budgetteret og skyldes en forholdsvis mild fyringssæson.
Udviklingen i priserne for biogas, naturgas og el:
For første gang i en årrække faldt afregningsprisen for el produceret på biogasmotoren i 2019. Vi har dog en
prisregulerings mekanisme med Måbjerg Bioenergi der betyder at biogasprisen tilsvarende falder med et provenu der svarer til halvdelen af faldet i el afregningsprisen. Vi er på den måde sikret mod uhensigtsmæssige store
udsving i varmeproduktionsprisen fra biogaskraftvarmeværket.

Gasforbrug:
Vi har forbrugt 7,3 mio. m3 biogas mod 8,0 mio.m3 året før. Naturgas forbruget er samtidig faldet fra 1,5 mio.m3
til 1,39 mio. m3.
Produktion og salg af fjernvarme:
Der er produceret 39.354 MWh fjernvarme på varmeværket.
Varmeværk har solgt 30.503 MWh fjernvarme og det er næsten uændret i forhold til seneste hele regnskabsår.
Forskellen mellem den producerede og solgte mængde er primært et mål på ledningstabet, dvs den afkøling,
der sker i forsyningsledningerne i gaderne. Fyringssæsonen var mild, ligesom det foregående år. Etablering af
elkedlen har betydet at der ikke har været behov for at producere varme på naturgaskedlerne.

Salg af el:
I perioden for regnskabsåret, er der produceret 26.573 MWh el og det et lille fald i forhold til seneste hele regnskabsår. En større del at varmeproduktionen bliver nu fremstillet på elkedlen og derfor er der mindre produktion på naturgas kraftvarmeværket og dermed mindre el-produktion og naturgasforbrug.

Pris:
Afregningsprisen for fjernvarme blev ved årets begyndelse sat til 300 kr./MWh ekskl. moms. Denne pris blev
fastholdt for hele året.
Dermed blev prisen for at opvarme et standardhus på 130 m2 med et årsforbrug på 18,1 MWh, i Vinderup og
Sevel på kun kr. 9.999 incl. moms sidste år.
Vinderup Varmeværk har kontrakt med Maabjerg BioEnergy om køb af biogas i mange år endnu, så vi forventer
at Vinderup Varmeværk fortsat vil kunne levere fjernvarme til vore forbrugere til en absolut konkurrencedygtig
pris fremover.
Når vi sammenligner os med landets ca. 400 fjernvarmeværker ligger vi fortsat blandt de billigste.

Forbrugere:
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Der har i regnskabsåret 2019 været en netto tilgang på 14 nye forbrugere således vi ved udgangen af driftsåret
er 1487 forbrugere tilsluttet varmeværket.

Større projekter i regnskabsåret:
Vi må konstatere, at der ikke har været større projekter i året, hverken på gadenettet eller på produktionsanlæggene.

Ændring af regnskabsår:
2019 var første hele år med regnskabsperiode lig med kalenderår. Som antydet sidste år, har omlægningen heller ikke på længere sigt givet anledning til problemer af nogen art.

Usikker fremtid:
I øjeblikket er politikerne fremme med forskellige forslag, der vil få væsentlige konsekvenser for mange varmeværker.
Der er tale om ophævelse af tilslutningspligt for boliger i nye områder, bortfald af grundbeløb samt tvungen
etablering af varmepumper.
Nyt lokalt samarbejde
Vi har indgået en aftale med Ejsing Fjernvarme, hvor vi nu varetager deres forbrugerregnskab.
Et andet samarbejde, der er sat i støbeskeen – eller i rugekassen, er et oplæg fra vores forening Dansk Fjernvarme om etablering af et AMBA selskab, der skal stå for etablering og drift af varmepumper på ejendomme
udenfor nuværende og planlagte fjernvarmeområder. Disse anlæg skal erstatte oliefyr, som efter de vedtagne
planer skal skrottes over en årrække. Vi ser en mulighed for med denne aktivitet at kunne styrke medarbejderstaben på værket. Det oplæg der pt. ligger vil ikke medføre en økonomisk risiko for varmeværket, selv om vi
bliver andelshaver i det nye AMBA selskab
Personaleudskiftning
Først på regnskabsåret måtte vi tage afsked med ledningsmester Michael Karlsen der havde valgt at søge nye
udfordringer i branchen. Efter en kort ansøgningsrunde kunne vi byde Ove Mikkelsen velkommen som ny ledningsmester. Ove er i gang med en langvarig og grundig oplæring.

Bestyrelsesaktiviteter:
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 8 møder, og som sædvanligt deltaget i Dansk Fjernvarmes Regional- og
Landsmøder. Ved hele tiden at være på forkant med forventede krav, er det muligt at trimme værket og – især
forberede sig økonomisk (budgetmæssigt) til fremtiden.
Vi er med i et netværk med andre bestyrelser fra forbrugerejede varmeværker i landsdelen, et netværk hvor vi
mødes typisk en gang om året og netværker om emner, som er aktuelle for os..
Bestyrelsen har været på et kursus, hvor vi er blevet inspireret til at se nærmere på emner som - Godt bestyrelsesarbejde, - Opdateret forretningsorden, - Strategiopdatering. Vi har også inspireret af nævnte kursus drøftet
værkets overordnede politikker.
Vi har haft de lokale byrådspolitikkere inviteret til et møde, hvor formålet var at sikre os, at de i det daglige byrådsarbejde er opmærksomme på, at der også er et velfungerende lokalsamfund i kommunens yderområder –
her tænker vi naturligvis på varmeforsyning.
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På sidste års generalforsamling var der af en forbruger fremsat forslag/ønske om bedre mulighed for at følge
eget varmeforbrug hjemmefra. Det er et emne vi gennem de seneste år har fulgt muligheden for. Nu ser det ud
til, at udviklingen af teknologien er så langt fremme, at vi i forbindelse med de kommende års udskiftninger af
forbrugermålere, for en type, hvor dette er muligt.
Tak til alle for indsatsen.
Tak til forbrugerne for den tillid, der vises for bestyrelsens arbejde.
Tak til værkets personale for den indsats der ydes. Uden en positiv tilgang til det daglige arbejde havde vi ikke
nået de resultater, der er præsteret.
Tak til mine bestyrelseskolleger, for en god og konstruktiv debat om værkets drift og målsætning. Der kan til
tider være behov for en ekstra indsats for at vi kan holde os ajour med muligheder og krav.

