Formandens beretning for Strandby varmeværk
for fyringsåret 2016.

v/Generalforsamlingen torsdag d 23 marts 2017
Fyringsåret 2016, nummer 55 i rækken, som jeg skal aflægge beretning for her i aften,
er et helt specielt år.
Jeg kom oppe på varmeværket, for skade at kalde det år 1 efter Palle.
Det har jeg måttet høre lidt for, men det er det, det er år 1 efter Palle.
Når man som Strandby varmeværk har haft den samme markante formand i mange år,
sætter det spor, dybe spor.
Vi kan i varmeværksbestyrelsen ikke gå i hans fodspor, dertil er aftrykkene gennem de mange år
blevet alt for dybe!, men de er klare og tydelige, og dermed rigtig gode til at pejle/sætte
retningen for vores arbejde med Strandby varmeværk, og det benytter vi os af, og er
taknemmelige for. Derfor skal der herfra lyde en stor tak til Palle for hans mangeårige indsats for
Strandby varmeværk.
Fyringsåret 2016 har i store træk været et år i normalitetens tegn.
Vi har solgt 17,1 MW mod budgetteret 16,5 MW. Det skulle jo alt andet lige give
et bedre resultat for varmeværket, men da der er indregnet overskud fra fyringsåret 2015,
taber værket faktisk en lille smule på det stigende salg (underskud på hver eneste KWH vi sælger).
Året som sådan har ellers fulgt det budgetterede, der var budgetteret med et underskud på
ca. 1,2 mio. men på grund af en tilbagebetaling af nogle af skat uretmæssigt opkrævede afgifter
på 990 tusinde kr. inkl. renter, samt et lidt mindre forbrug på værket/ledningsnet, endte året med
et fornuftigt overskud på 1.148.000,00 kroner.
De eksakte tal, og hvordan vi foreslår overskuddet anvendt vil fremkomme under fremlæggelse
af årsregnskabet.
Der er ikke foretaget større anlægsarbejder i 2016. Vi holder lav profil og afvikler gæld
med tanke på fremtiden. Jeg vil kommentere dette senere men jeg tænker blandt andet
på grundbeløbet der forsvinder.
Men udviklingen står ikke stille, så i øjeblikket fokuseret vi på bl.a. på målere og måling af forbrug.
I stedet for at bruge en del penge på verificering af KWH målerne hos forbrugerne, er vi begyndt
med opgradering og udskiftning af samme, hvilket betyder at vi i fremtiden, kan få timeaflæsning
af forbruget. Det vil sige den enkelte forbruger vil på sigt kunne gå ind på varmeværkets
hjemmeside og derfra med sin egen personlige kode, se sit forbrug time for time. Denne mulighed
er ikke kun en hjælp for forbrugeren til at holde kontrol med sit forbrug, men det bliver også et
godt værktøj for personalet til driftsoptimering af værket. Hvornår vi er i mål med dette tiltag
afhænger af vores økonomi, da vi ikke har noget ønske om at belaste forbrugerne unødigt.
Forventeligt har vi så godt som alle med ultimo 2019.

Energirenoveringer og bedre isolering af boliger er i værkets optik, en ting der vil
fortsætte, så hvis vi vil opretholde det nuværende salg, er det nødvendig af få nye forbrugere
tilsluttet varmeværket.
I år har vi en tilgang på 3 stk. og en af vore store forbrugere ( Jobi værft), har udvidet
virksomheden.
Derudover har Bangsminde igangsat udstykning af 12 grunde, på den sidste del af Gøgeurtvej
hvor hovedledningen til grundende er nedlagt i samarbejde med grundejeren,
uden udgift for varmeværket.
Disse ting vil i de kommende år betyde øget salg til glæde for alle forbrugere,
for jo mere vort anlæg bliver brugt jo billigere for os alle.
Det kommende år 2017 er svært at spå om- det er fremtiden jo altid, men vi forventer
ikke de store ændringer i gaspriser mv. Gaspriserne er jo pt lave, og det håber og tror vi de
vedbliver med at være. Desværre smitter det også af på elpriserne, der har været noget
under det forventede, og også fremadrettet bliver det en udfordring for de små kraftvarmeværker.
Det er et forhold vi her på værket følger tæt, da det er meget afgørende for vores samlede
økonomi.
Vores forventning til vores priser for 2017 vil blive gennemgået under punkt 4 budget for 2017.
Jeg vil derfor nøjes med at sige, at jeg forventer samme priser som i 2016.
Sidste år nævnte vores daværende formand (hvad var det nu han hed ??? nå ja Palle☺)
at Rambøll havde lavet en renoverings/prioriteringsplan vedr. vores ledningsnet.
Den viste at vi har et fornuftigt ledningsnet, som der ikke er økonomi i med de nuværende
energipriser mv, til at udskifte. Man kan billedligt talt sige at man ikke skal bruge ½ mio. til en
ny bil, der kører 2 km længere på literen og så tro man sparer penge ☺.
Når det så er sagt, kommer vi nok alligevel til at skifte ledningsnet her og der på grund
af separatkloakering af byen. Som planerne er nu begynder forsyningen efter sommerferien
med arbejdet i Søndervej. Vi vil nogle steder i byen være nød til at skifte vores ledninger helt ud.
Andre steder kun stikledninger og nogle steder slipper vi helt.
Heldigvis har rettidig omhu gjort at vi har henlagt penge til dette. Pt. står der 1,5 mio. til
renovering af ledningsnettet, så i første omgang bliver det ikke den store påvirkning af værkets
økonomi, men det er et område der i lang tid vil kræve penge og ressourcer af værket og dets
personale.
I øvrigt vil det alt andet lige være en fordel at skifte ledningsnet på denne måde da vi ofte
slipper for at betale opgravning retablering asfaltering mv. Derudover vil der de flere gange være
fornuftig økonomi i det, da reducering af vores ledningstab kan betale en del af udgifterne.

Fremtidsudsigterne for vores varmeværk ser fornuftig ud, vi har et varmeværk med fornuftig
økonomi, et godt og velholdt produktionsapparat, der giver mulighed for at producere varme til en
fornuftig pris hvis de politiske kræfter giver os mulighed herfor.
Det er ikke nogen hemmelighed at al økonomi i et varmeværk som vores afhænger af politiske
beslutninger selvom vi kan producere varme på solfanger-elkedel-gaskedel og gasmotor, er vi helt
afhængig af afgiftsniveauet på vort brændsel, det vil sige el og gas mm. Det eneste der ikke er lagt
afgift på endnu er solvarme, men desværre dækker solvarmen ”kun” ca. 23 % af vores
varmebehov. Resten er vi nød til at producere vha. div. brændsler.

For at kompensere for vores tvungne og øgede udgifter til kraftvarmeproduktionen
blev grundbeløbet i sin tid introduceret. Dette grundbeløb afhænger af prisudviklingen af gas og
prisen på den el vi kan/skal sælge for at kunne producere varme på motoranlægget.
Grundbeløbet som vi står til at miste pr 31.12.2018 vil andrage ca. 4,- mio. for Strandby
varmeværks vedkommende, hvilket i runde tal betyder øgede udgifter for den enkelte forbruger
på ca. 5000,- tusinde kroner om året.
Politikerne taler og taler og lover at de vil finde en løsning på problemet, der kunstigt er påført
de små kraftvarmeværker, men endnu er intet sket. Vi må meget håbe at der som Helle Thorning
udtrykte det: Der kommer en god løsning i morgen. Desværre er det som om man kun kan se
løsninger når man er i opposition. Når man er i regering er det åbenbart meget sværere .
Set fra varmeværkernes stol er det svært at forstå. Det er jo ikke nogen penge man skal ud at
finde, men en indtægt man ikke får, men sådan er det.
Som jeg nævnte tidligere holder vi lav profil med hensyn til større investeringer. Det skyldes
selvfølgelig som nævnt for et øjeblik siden problematikken om grundbeløbet mv. og den
usikkerhed det medfører mht. økonomi. Men vi følger selvfølgelig med i hvad der rører sig af nye
ting for på sigt at gøre Strandby varmeværk så konkurrencedygtig som muligt.
Som jeg ser der er det vitalt at alle institutioner i en lille by som vores fungerer optimalt,
og det er også varmeværkets formand og bestyrelses intention og mål at dette sker.
Det er ikke svært at sidde i en bestyrelse, det kan være arbejdsomt og der kan være meget nyt at
sætte sig ind i, men det er også spændende.
Grunden til at jeg bringer dette på banen er at vi i bestyrelsen har kigget hinanden i øjnene
(eller skal jeg sige er kommet til at snakke dåbsattest), det har gjort at vi har prøvet med
en foryngelseskur, den virkede ikke.
Essensen af at foryngelseskuren ikke virkede er en erkendelse af at der må nye kræfter til.
Det er jo også bestyrelsens ansvar at der er nogen der kan lede/drive varmeværket i overmorgen
også udover personale. Derfor vil der kontinuerligt blive forsøgt opstillet unge/yngre kandidater til
bestyrelsen til supplering af de erfarne. Jeg nævner dette for at I kan/skal gå hjem og påvirke
de unge/nye som I ser som kommende bestyrelsesmedlemmer. Det er alle andelshaveres
ansvar/privilegium at blive valgt til eller foreslå nogen til bestyrelsen, men det er vigtigt at det er
vores allesammens varmeværk.
Til slut vil jeg gerne takke personale og bestyrelse for godt samarbejde og god
opbakning og støtte i det forløbne år. Som ny formand har det været rart
at I har været villige til at hjælpe den ”Ny” her, år et efter Palle.

