Formandens beretning til generalforsamlingen 23. august 2017
a) Velkomst
På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro
Fjernvarmeværks årlige generalforsamling.
En særlig velkomst skal lyde til nye forbrugere.
b) Dirigent
Som dirigent foreslår bestyrelsen Christian Jensen (andre forslag)
c) Ved første bestyrelsesmøde efter sidste generalforsamling var et af de første punkter på
dagsordenen konstituering af bestyrelsen, det blev således:
Formand: Bjarne Dahl
Næstformand: Christian Jensen
Bestyrelsesmedlem: Michael Blirup
Bestyrelsesmedlem: Jan Præstegaard
Bestyrelsesmedlem: Henrik Mikkelsen
d) Personalet.
Varmemester: Torben Stenbroen
Varmeassistent: Per Anton Hansen
Varmeassistent: Michael Jepsen
Varmeassistent: Jimmi Jørgensen
Kontorassistent: Gitte Larsen
e) Produktionstal: I har alle fået udleveret nøgletallene for de sidste 10 år.
Jeg har valg at fokusere på de sidste 5 år og nogle af de væsentligste tal, men I er meget
velkommen til at stille spørgsmål til alle tal.
Sidste års tal er meget forskellige fra alle andre år, da det var opstartsåret for vores nye
værk og kedel.
Der er i 2016/17 solgt mere varme end året før, mere bestemt 1.968 Mwh, en forholdsvis
stor stigning, set i forhold til de andre år, hvilket er flot, da vi ved at mange sparer på
varmen ved energi optimering, ikke mindst de nye skoler.
For at kunne levere de 40.357 MWh, er der produceret 55.373 MWh hvilket er 2.627 MWh
mindre end sidste år, så de tal er ikke så nemme at stille op imod hinanden, da vi havde
indkøring af nyt værk med i tallene for 2015/16.
De 55.373 MWh er produceret på 200.121 GJ flis som er leveret i 696 lastbiltræk, og på
19.455 m³ Naturgas.
Virkningsgraden på vores nye kedel ser fornuftig ud (102 %), og vi tror at den kan blive
endnu bedre når vi får lært kedlen at kende fuldt ud. Dette produktions år har vi fået
leveret noget meget tørt flis, som vi er ret sikker på er en af årsagerne til at
virkningsgraden ikke er højere.

f) Vi har brugt mindre El end sidste år, vi har brugt 496.798 kWh hvilket er 173.202 KWh
mindre end sidste år. Det mindre forbrug er meget glædelig og forventelig efter som vi har
investeret i lavenergipumper, nogle ie3 pumper. På det gl. værk var det røggassugeren der
bruget meget strøm, den kører ikke mere og den nye er ikke så belastet.
g) Vores vandtab på ledningsnettet har været meget større end sidste år, da vi har renset
vores vand og der har været mange brud.
h) Energisparemål: Vi har side 2012 skulle indkøbe eller selv lave energibesparelser.
I 2016 kunne regeringen ikke finde ud af om vi stadig skulle blive ved med at have denne
”afgift”, men det endte med at de har forlænget aftalen de næste 2 år, så sidst på året var
vi nød til at indkøbe de energibesparelser vi var bagud med i 2015 og 2016, hvilket man kan
se i regnskabet senere. Vi har indkøbt i alt 1.962.030 kwh til 898.372 kr. hvilket har kostet
os dobbelt så meget som sidste år.
Vi er ved at indgå en aftale med firmaet Energy Solution, de lægger en portal på vores
hjemmeside, så håndværkere mf. selv kan lægge energibesparelser ind som vi kan bruge.
Der er kommer store krav til kvalitetssikring af disse besparelser, dette udføre de også for
os, vi håber at kunne spare ca. kr. 200.000,- på denne aftale.
i) Vores ledningsnet:
Afsluttede projekter i 2016/2017:
•
•

Ny hovedledning fra gl. værk til Toftevej
Renovering af Aagade

Igangværende projekter:
•
•
•
•
•
•

Horsbækken 26 nye parceller i etape 1
Rhy’s Have, 15 nye parceller til gårdhavehuse
Bibliotekshaven, 26 nye lejligheder
Hovensvej 63, 18 nye parceller + vuggestue
Skovparken 24 nye boliger
Skovparken etape 4, 3 nye parceller

Dette giver 112 nye forbrugere.
Nyt tiltag: Hovensvej 63 har vi valgt at opstille en container løsning.
j) Værket:
Vi er desværre komme i en lidt kedelig situation, da vores kedelleverandør Weiss er gået
konkurs, og vi mangler stadig at få afsluttet nogle opgaver. Men vi har heldigvis en
bankgaranti på 2% af købesummen, så vi har indsendt krav til kurator, så vi kan få penge til
færdiggørelse af kedlen, samt vores garanti og time tilgodehavender. Konkursboet er
startet igen for at holde på kunderne, og dem har vi lavet en aftale med om udskiftning af
murværk i kedlen.

Som nogen nok har set så har vi fået sat fjernvarme logo på vores bygning.
Ved indvielse af vores nye værk d. 2. september sidste år hvor Borgmesteren var med til at
navngive den nye kedel. Kathrine blev hendes navn, da vi forventer at hun bliver en solid
arbejdsom kedel uden problemer, som Kathrine vi kender fra TV serien Matador. Til
indvielsen var der pænt besøg - der var over 400 besøgende. Desværre fik vi ikke inviteret
via Aabybro-Posten, så der var nogen der ikke opdagede at det var den dag, trods det at vi
benyttede os af de udmærkede info skifte som står mange steder i Aabybro.
Vi har derfor besluttet at holde et åbent hus arrangement d. 28. september 2017. Til dette
åbent hus arrangement vil vi prøve at invitere, nogen som kan fortælle os om, hvordan
man optimere varmestyringen i sit hus, vi planlægger efter at lave et fyraftens
arrangement, en minimesse hvor emnet er dig bolig, så det kunne også være
ejendomsmæglere, VVS’er osv. var interesseret.
k) Nye forbrugere: Vi har fået 39 nye forbrugere og er p.t. oppe på 2072 forbrugere. Byen er i
vækst og det ser ikke ud til at det sådan lige stopper med udstykninger af nye grunde. Vi
arbejder stadig på at tilbyde fjernvarme til alle forbrugere i industriområde,
Thomasmindeparken og omegns byerne, men som gaspriserne og samfundsberegningerne
ser ud på nuværende tidspunkt, så er det ikke så ligetil. Vi har ikke opgivet og vi forventer at
have noget klar til Thomasmindeparken og industrien i løvet af det næste år. Vi arbejde
også på at lave en container løsning i Biersted, som den på Hovensvej, i Biersted er det 18
grunde plus måske 18 mere ved nabo grunden.

l) Varmepris: For 5 år i træk fastholder vi afregningsprisen på 450,00 kr./MWh, og vi
fastholder prisen det næste år.
På landsplan ligger vi nr. 114 ud af 415 hvis man kigger på en opgørelse fra ” Energitilsynets
prisstatistik for fjernvarmeområdet marts 2017” målt på en Bolig på 130 kvm, med et
varmeforbrug på 18,1 MWh. Vores pris er kr. 11.629 om året og middel prisen på landsplan
er kr. 13.231,-, hvilket vi synes er særdeles tilfredsstillende.
Sidste år var vi væsentlig højere oppe på listen (69), men bestyrelsen har valgt at investere
i ledningsoptimering, fremfor at sætte prisen.
Hvis vi skal sammenligne os med vores nabobyer så ser prisen også ganske god ud.
Vi har en forholdsvis stor varmetab i vores ledningsnet ca. 27%, det er en stor varmetab i
forhold til andre værker, så vi er i bestyrelsen enige i at optimere ledningsnettet, vi har det
sidst års tid brugt tiden på at tegne vores ledningsnet, og fået Niras til at beregne hvilke
tiltag der skal gøres så vi kan sænke fremløbstemperaturen, så det store varmetab kan
reduceres. Det er her vi vil investere pengene det næste år, da vi synes at vi har en meget
fornuftig varmepris, sammenlignet med andre værker.
Kommende projekter:
Vi har fået udarbejdet et Termis kort hos Niras, en såkaldt hydraulisk beregning.
Med disse beregninger kan vi også se alder på rørene, som kan hjælpe med at
beslutte hvor vi skal skifte næste gang.

-

Boosterpumpe ved Torvestrædet, Ledningsoptimering
Disse tiltag vil betyde at vi kan sænke fremløbs temperaturen og få lavere varme tab i
ledningsnettet.

Til information kan jeg oplyse at forsikringsselskabet Alm. Brand, har sendt et
erstatningskrav til vores forsikrings selskab Tryg, som omhandler en sagt på Aabybro
efterskole fra 2012, sagen kører endnu og vi skal nok forvente at den fortsat vil køre 1½ år
endnu. Vi følger sagen nøje, og vil have et møde med Trygs advokat, så vi er sikker på at det
er den rigtige mand de har valgt, det er vigtigt for hele fjernvarme branchen at sagen går
vores vej.
m) Hjemmeside: www.aafv.dk tilmed jer vores nyhedsbrev, og vi er kommet på Facebook så
følg os der.
n) Håndværkerne
Vi har haft endnu et år med godt samarbejde med håndværkerne.
Dette samarbejde har den store betydning, at vi altid har, kunne levere varme til
forbrugerne døgnet rundt hele året.
o) Tak
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke personalet for det fantastiske gode samarbejde,
og den ansvarsfulde måde arbejdet er blevet løst på i det forgangne år. Der er ingen tvivl
om at det er deres indsats der er årsagen til den gode drift.
p) Tak
Jeg vil også takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde, vi er ikke altid
enige, men det bliver vi og sådan skal det også være.
q) Regnskab: Vi har valgt at gentage succesen fra sidste års generalforsamling, og spare
revisoren, så Michael Blirup vil fremlægge regnskabet.
r) Dagsorden:
3. Det reviderede årsregnskab, fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
Opførelse af nyt varmeværk.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Christian Jensen, Henrik Mikkelsen og Bjarne
Dahl)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
(Sidste år blev 1. sup. Kristian Olsen og 2. sup. Casper Menne)

9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Tak til Christian for et fantastisk stykke arbejde i gennem 28 år.
Og tak for dirigent opgaven.
s) Tak til jer forbrugere der er mødt op i aften, jeres interesse for varmeværket er af stor
betydning for os, det må være i alles interesser, at vi bevarer troen for det nære i
samfundet, det gælder også for fjernvarmens forbrugere, derfor tak for jeres fremmøde.
Bjarne Dahl
Formand

