BESTYRELSENS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2014-15

Velkommen til generalforsamling i Vinderup Varmeværk 2015.
Denne beretning dækker aktiviteter i driftsåret 01.07.2014 til 30.06.2015
Regnskab:
Regnskabsåret 2014-2015 blev året hvor næsten alt, teknisk og økonomisk, formede sig optimalt for vores varmeværk
Vinderup Varmeværks resultatopgørelse for 2014/15 udviser et overskud på kr. 6.370.568, og selskabets balance pr. 30. juni 2015 udviser en egenkapital på kr. 15.066.067. Årets økonomiske resultat er markant bedre end
budgetteret og skyldes primært, en kombination af en meget mild fyringssæson og et år med meget høje
grundbeløbsudbetalinger for elproduktionen. Som følge af det store overskud valgte bestyrelsen efterfølgende
at hensætte et beløb til etablering af sommerlager og tilhørende varmepumpe, samt at nedsætte varmeprisen
for året 2015-16.
Vinderup Varmeværk har solgt 27.514 MWh fjernvarme og det er 6 % mere i forhold til foregående regnskabsår.
Det skyldes primært, at fyringssæsonen godt nok var meget mild, men til gengæld blev foråret og forsommeren
forholdsvis kold og dermed blev opvarmningsbehovet større i forhold til det foregående år. En mild fyringssæson har en positiv indvirkning på årets regnskab, da behovet for at producere varme på naturgas mindskes og en
større del af årsproduktionen dækkes af biogas.
Gasforbrug:
Vi har forbrugt 7,8 mio. m3 biogas mod 7,4 mio.m3 året før. Naturgas forbruget er samtidig steget lidt fra 1,1
mio.m3 til 1,15 mio. m3. Varmeproduktionsprisen er markant lavere på biogas end på det naturgasbaserede
motor og kedel anlæg.
Salg af el:
Perioden har igen budt på meget lave priser for salg af el til det frie el-marked. Det er på dette marked, at vores
naturgasfyrede motorer afsætter deres strøm. Ved introduktionen af det fri el-marked for decentrale kraftvarmeværket blev der etableret en støtteordning der skal sikre værkerne mod store økonomiske tab i perioder med
lave salgspriser på el-markedet. Denne støtteordning kaldes grundbeløbsordning og udbetalingerne fra støtteordningen er uafhængig af, om vi rent faktisk producerer på naturgasmotorerne. Dermed bliver et år med en
mild fyringssæson hvor hovedparten af varmen kan produceres på biogasanlægget kombineret med en periode
med lave elpriser og dermed høje grundbeløbsudbetalinger helt optimal for Vinderup Varmeværk.
Pristilpasning:
Den gunstige økonomiske udvikling betød, at varmeværket valgte at nedsætte a-konto varmeprisen fra 350 kr.
til 300 kr./MWh halvvejs inde i regnskabsåret. Prisnedsættelsen kom dog til at gælde for hele året.
Varmeprisen er så senere - som tidligere omtalt – nedsat til 240,- for 2015-16, i alt godt 31%.
Transmissionsledningen mellem Vinderup og Sevel har været i drift hele året og det vil den forblive fremadrettet, fordi der nu er tilsluttet 5 forbrugere på ledningen. Med fuld drift på transmissionsledningen og en mild
vinter, har der kun været meget begrænset behov for drift på det naturgasbaserede produktionsudstyr på Sevel
centralen.
Forbrugere:
Der har i regnskabsåret 2014 – 15 været en netto tilgang på 2 nye forbrugere således vi ved udgangen af driftsåret er 1422 forbrugere tilsluttet varmeværket. Der har været en tilgang på 4 nye forbrugere, mens 2 er faldet
fra (huse, der er revet ned).
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Større projekter i regnskabsåret:
I efteråret 2014 har vi fornyet forsynings- og stikledninger til Engparken. Vi har i de senere år konstateret en del
tæringer på ledningen til Engparken og den var derfor tjenelig til udskiftning.
I foråret 2015 har vi udskiftet fordelings- og stikledninger på 5 private fællesveje på Bækkevej og Solparken. De
5 sideveje stod foran at skulle have udført asfalt belægningsarbejde og vi blev derfor opfordret til at udføre en
eventuel renovering af fjernvarmeledningerne inden dette arbejde.
I sommeren 2015 har vi etableret fordelings og stikledninger til 7 nye kunder på Åparken. Beboerne på Åparken
havde rettet en fælles henvendelse til varmeværket om at få fremført fjernvarme til gaden. Der blev udarbejdet
et projekt for gaden og det blev heri forudsat at 4 af de 7 potentielle kunder skulle tilslutte sig fjernvarmen før
at vi ville gennemføre projektet. Efterfølgende har alle 7 potentielle forbrugere tilmeldt sig fjernvarme fra Vinderup Varmeværk og projektet blev gennemført juni – juli 2015. Disse 7 forbrugere er dog først tilkoblet i driftsåret 2015-16.
Som et lidt mindre projekt kan ligeledes nævnes at der i foråret er renoveret 3 ventilbrønde i Sevel og udskiftet
5 stikledninger på grund af brud og tæringer.
Fremtidige projekter:
Vi har i regnskabsåret 2014 – 15 besluttet at gennemføre et par større projektet i ledningsnettet og begge projekter er i øjeblikket under udførsel. Det ene er renovering af fjernvarme ledninger på Handbjergvej og den vestlige del af Vesterlund. Projektet udføres i samarbejde med de øvrige ledningsejere.
Handbjergvejs projektet er ligeledes en forudsætning for det andet større projekt vi har besluttet i regnskabsåret, nemlig at tilbyde fjernvarme til industriområdet i Vinderup. Ledningerne på Toften og nu Handbjergvej er
blevet opdimensioneret således vi nu kan forsyne industriområdet. Projektet i industriområdet er dog så stort at
det bliver spredt ud over indeværende regnskabsår 2015-16 og det kommende regnskabsår 2016-17.
Bestyrelsesaktiviteter
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 6 møder, og deltaget i Dansk Fjernvarmes Regional- og Landsmøder, møder
hvor man har mulighed for at blive opdateret på, hvad der rør sig på den både tekniske og politiske front med
betydning for fjernvarmen. Ved hele tiden at være på forkant med forventede krav, er det muligt hele tiden at
trimme værket og – især forberede sig økonomisk (budgetmæssigt) til fremtiden, hvilket har kendetegnet bestyrelsens arbejde gennem året og udmøntet af personalet i et ansvarsbevist og godt arbejde.
Tak til alle for indsatsen.

