BESTYRELSENS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2016-17

Velkommen til generalforsamling i Vinderup Varmeværk 2017.

Denne beretning dækker aktiviteter i driftsåret 01.07.2016 til 30.06.2017
Regnskab:
Regnskabsåret 2016-2017 blev et godt år for Vinderup Varmeværk, hvor næsten alt, teknisk og økonomisk, formede sig tilfredsstillende for vores varmeværk.
Vinderup Varmeværks resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 1.180.000, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 20.226.067. Årets økonomiske resultat er lidt bedre end budgetteret og skyldes en kombination af en forholdsvis mild fyringssæson, et år med høj grundbeløbsudbetalinger,
lave naturgaspriser og høj salgspris for biogas-el.
Hele perioden har været præget af lave naturgaspriser. Lave naturgaspriser har den effekt for Vinderup Varmeværk, at prisen for køb af naturgas til varmeværkets gamle motorer og kedler selvsagt bliver lave, og medfører
lavere omkostninger til brændselskøb. Men det betyder også at salgsprisen for biogas-el bliver høj, da salgsprisen for el produceret på biogasmotoren reguleres i forhold til et index tal for naturgasprisen. En lav naturgaspris medfører altså høj biogas salgspris. Vi får i øjeblikket 1,35 kr./kWh strøm vi sælger fra biogasmotoren.
Biogaskraftvarmeværket var ude af drift i godt 2 uger i november måned 2016, på grund af et stort planlagt
serviceeftersyn. Dermed kom vi til at miste en væsentlig driftsindtægt fra motoranlægget. Pr. 1. januar 2017
steg salgsprisen for el fra biogasmotoren så meget at vi trods manglende drift på motoren i november 2016
kunne indhente det budgetterede salg for biogasmotoren.
Vinderup Varmeværk har solgt 30.378 MWh fjernvarme og det er 5 % mere i forhold til foregående regnskabsår.
Fyringssæsonen var forholdsvis mild, ligesom det foregående år, så hovedårsagen til mersalget af fjernvarme
skal findes i tilgangen af nye forbrugere. De nye kunder i industriområdet har nu fået fuldt omstillet deres varmeforbrug til fjernvarme.
Gasforbrug:
Vi har forbrugt 7,3 mio. m3 biogas mod 7,7 mio.m3 året før. Naturgas forbruget er samtidig steget fra 1,1
mio.m3 til 1,4 mio. m3.
Salg af el:
I perioden for regnskabsåret, er der produceret 24.731 MWh el og det er en stigning på godt 1 % i forhold til
året før. Den lille stigning forklares med at den manglende drift på biogasmotoren i november 2016 er erstattet
af drift på naturgaskraftvarmeværket og dermed lidt lavere produktion på gaskedlerne.
Pris:
Afregningsprisen for fjernvarme blev ved årets begyndelse sat til 240 kr./MWh. Denne pris blev fastholdt for
hele året.
Dermed blev prisen for at opvarme et standardhus på 130 m3 med et årsforbrug på 18,1 MWh, i Vinderup og
Sevel på kun kr. 8.641,90 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 blandt de billigste.
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Forbrugere:
Der har i regnskabsåret 2016 – 17 været en netto tilgang på 5 nye forbrugere således vi ved udgangen af driftsåret er 1454 forbrugere tilsluttet varmeværket.
Fremtidig strategi:
Grundbeløbsordningen ophører med udgangen af 2018 og dermed mister vi et årligt tilskud på kr. 5,4 mio.
Vi har i en længere periode forberedt os på at tilskuddet forsvinder, både ved at fintune det nuværende produktionsudstyr samt ved at undersøge muligheden for at ny etablere produktionsudstyr der kan nedbringe varmeværkets omkostninger til produktion af varme. Efteråret 2016 var hele bestyrelsen og varmeværkets tekniske og
økonomiske rådgiver samlet en dag på Handbjerg Marina for at drøfte og undersøge yderligere tiltag for at holde en stabil lav varmepris fra Vinderup Varmeværk. En at de beslutninger der fulgte efter strategi dagen, var
etablering af et nyt 15 MW elkedel anlæg samt en yderligere akkumuleringstank på 2000m3. Arbejdet med at
opføre tanken og elkedlen er netop påbegyndt på varmeværket. Elkedlen skal udnyttes til at producere billig
fjernvarme når elpriserne er meget lave f.eks når kraftig vind medfører en større produktion af el fra vindmøller
end landet har behov for, så opstår den situation man kalder eloverløb. Her vil vores nye elkedel være klar til at
modvirke dette eloverløb.
Køb af Skovlund Mejeri:
Et andet resultat fra strategidagen blev også gennemført i januar 2017, hvor Vinderup Varmeværk valgte at købe naboejendommen Skovlund Mejeri på tvangsauktion. Vinderup Varmeværks placering på Sevelvej 67A er
mod nord og øst omkranset af naturområde tilhørende Skov- og Naturstyrelsen. Derfor vil den eneste mulighed
for at udbygge varmeværket i fremtiden være mod vest over mod Skovlund Mejeri.
Større projekter i regnskabsåret:
I efteråret 2016 begyndte vi på at forny hoved- og stikledninger på Søndergade øst samt i vestlige side fra Handbjergvej hen til Rema 1000. Arbejdet holdt en kort vinterpause ved Sevelvej og i februar fortsatte vi arbejdet fra
Sevelvej til Nørgårdsvej. Dette projekt blev gennemført i samarbejde med vandforsyningen. Efter Påske har vi
renoveret hoved- og stikledninger i Engvej og tre mindre sideveje i Vesterlund vest.
Ændring af regnskabsår:
Det er blevet politisk besluttet at reguleringen af fjernvarmeværker skal ændres og strammes. Det betyder
blandt andet, at vi som fjernvarmeværk bliver pålagt indtægtsrammer og investeringsrammer samt at muligheden for at anvende henlæggelser til at finansiere nye anlæg forsvinder. Yderligere betyder den nye regulering,
at alle fjernvarmeværker skal aflægge regnskab efter samme kontoplan og efter samme regnskabsperiode. Vinderup Varmeværk skal fra 1. januar 2019 omlægge regnskabsåret til kalenderåret, derfor vil vi i løbet af indeværende år forberede et oplæg til ændring af varmeværkets vedtægter, som vil blive fremlagt for generalforsamlingen til næste år.
Ændring af regnskabsår medfører, at vi også skal ændre tidspunkt for generalforsamling, men mere herom senere på dagsordenen. Bestyrelsen har dog startet planlægningen af de nødvendige ændringer.
Energispareaktiviteter:
I gennem det seneste år har vi via en ugentlig annonce i Vinderup Avis forsøgt at finde flere energibesparelser
hos vore egne forbrugere. Det lykkedes ikke at opnå den effekt vi havde håbet på, så kampagnen er nu indstillet.
Vi er dog stadigvæk forpligtet til at finde energibesparelser på ca. 1.300 MWh hvert år, så vi køber stadig gerne
besparelser via vores samarbejdspartner.
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Bestyrelsesaktiviteter
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 8 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 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.
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.

