Generalforsamling tirsdag d. 29. september 2020 i Kværndrup Hallen.
Ledelsesberetning 2019-2020 ved formanden:
Som jeg indledningsvis også startede med sidste år, har det igen været et stille og roligt år på
værket, uden de store driftsmæssige og planlagte udfordringer.
Kv. Fjernvarme har igen regnskabsmæssigt haft et godt og fornuftigt år- på linje med sidste år.
Varmesalget har været på niveau med året før, hvor det faldt lidt i forhold til de foregående 2 år,
hvilket naturligvis skyldes mindre leveret varme.
Samlet for 2019/20 har værket produceret i alt incl. solvarme 15.999 MWh.
Det samlede varmesalg har været 11.538 MWh.
Af varmen er ca. 82% produceret af halm og ca. 18% af solvarme. Dette egentlig præcist som forudsat i budgettet for etableringen af solvarmeanlægget for 5 år siden.
Og ja, - det er ret præcist 5 år siden vi indviede vores solvarmeanlæg på ca. 7000 m2 solfangere,
som vi stadig betragter som en god fremtidsinvestering.
Leveringen af brændsel, -halm, har været normal, og nuværende aftale om levering af halm løber
frem til 30. juni 2022. Leverandør er som igennem snart mange år ”Sandagerskovgaard”, -et
samarbejde vi i Kv. Fjernvarme er meget glade for.
Omkostninger til vedligeholdelse af produktionsanlægget og ledningsnettet er på niveau med
året før. Omkostninger til løn og gager er faldet yderligere i forhold til tidligere år, idet omkostninger til vagtafløsning nu udføres af personer, som ikke er ansat på værket, men som har selvstændig virksomhed.
Årets resultat er blevet et overskud på ca. 55.000 kr. Resultatet overføres sammen med
overskud fra tidligere år til indregning i varmeprisen i de kommende år.
Nærmere herom ved aflæggelsen af regnskabet, som Jens Kring vil berette om.
----------------------------------------o--------------------------------------o------------------------------------------------Som altid vil jeg gerne nævne, at vi i bestyrelsen har meget fokus på drift-og vedligehold og leve op
til mottoet: Vi ønsker et veldrevet varmeværk på forkant med fremtiden.:
Der er foretaget investeringer i udskiftning af ledningsnet på Helsevej, Kirkevej samt Stejlebjergvej
i september-oktober sidste år.
Som bekendt blev resterende del af ledningsnet på Drosselvej samt hele Timianvænget udskiftet
året før(sidste regnskabsår).
Som sædvanlig er der sommeren over udført div. vedligeholdelsesarbejder på værket. Det såkaldte
”sommerstop”.
Her der der bla. udført udskiftning af lejer i opriveren, risteklodser i kedel og snegl under kedel.
Der er ligeledes udskiftet sikkerhedsventiler på kedel samt reparation af askesystemet.
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Hele anlægget er gennemgået og efterset, så vi føler os tryg til at gå vinteren i møde.
I de sidste par år bliver stort set alle vedligeholdelsesarbejder udført af Torben, Morten og Bjørn
i fællesskab. Dette giver værket en lidt billigere samlet udførelse, idet vi undgår fordyrende
såkaldte kørepenge og store timepris fra forskellige externe firmaer.
Samtidigt giver det Morten og Bjørn et godt kendskab til hele anlæggets ”finurligheder”.
Der er ikke foretaget bygningsmæssige vedligeholdelser, men jeg kan nævne at der pt. foregår en
større udskiftninger af facadeplader på den store sydgavl og facaden mod øst, langs vejen.
Bestyrelsen følger og forholder sig løbende til eventuelt nye tiltag med hensyn til energioptimeringer af driften. Vi følger udviklingen løbende, herunder ikke mindst firmaer og regeringens
tiltag og udmeldinger indenfor varmesektoren. Heri selvfølgelig ikke mindst afgiftssystemet, som til
tider kan virke lidt diffuse og svære at forstå.
Men jeg kan nævne: Varmepumper? – El-Kedel(akkumuleringstanke)—Solpaneler på tag -osv.,
tiltag som kan blive interessante i fremtiden.
Af hensyn til at opnå bedre afkøling ude hos forbrugerne,- til gavn for effektiviteten på værket,
arbejder bestyrelsen på en ny afregningsmodel overfor forbrugerne. Denne ændring vil betyde, at
brugte antal m3 vand pr.måler/forbruger tillægges en afgift. Til gengæld falder den faste m2afgift.
Regnskabsmæssigt bliver den samlede indtægt for Kv. Fjernvarme stort set den samme, men det
bliver dyrere for forbrugere med en dårlig afkøling, -modsat belønnes forbruger med en god
afkøling.
Denne ændring af afregningsmodel planlægges til at træde i kraft fra 1. juli 2021.
Jeg vil gerne opfordre forbrugerne til at være opmærksomme på deres afkøling, som kan aflæses
løbende på hjemmesiden eller på årsopgørelsen.
Hvis forbrugeren har spørgsmål eller mangler hjælp til indstilling af deres anlæg, kan Torben altid
kontaktes. Torben kommer ligeledes gerne ud og vejleder forbrugeren.
-------------------------------------------------------------------o----------------------------------------------------------Priserne for 2020/21 fastholdes uændret. Dvs. en varmepris på 487,50kr/MWh, arealafgift på
33,75kr/m2 samt administrationsbidrag på 750Kr. Alle priser inkl. moms.
I regnskabsåret 2019-20 er der tilkommet 3 nye forbruger, således at der i alt pr. 30. juni 2020
var tilkoblet 681 forbrugere.
Jeg kan oplyse at der allerede i igangværende regnskabsår på nuværende tidspunkt er tilkommet
9 nye forbrugere. Blot til sammenligning kan jeg oplyse at der i regnskabsåret 2013/14 var
tilsluttet 658 forbrugere
Der er som sædvanlig styr på arbejdsmiljøet på Kv. Fjernvarme, ikke mindst takket være Jan som
har ansvaret for dette område.
Her skal det igen nævnes, at værket tidligere fået tildelt en grøn smiley.
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Leif indestår løbende for opdatering af hjemmesiden, og oplyser her alle nye relevante
informationer og oplysninger til vores forbrugere.
Så jeg kan kun opfordre jer til at gå ind på www.kvaerndrupfjernvarme.dk en gang imellem.
Her kan i også følge jeres forbrug/afkøling som aflæses elektronisk hver måned og kan ses under:
Mit forbrug.
Ligeledes opfordres, og anmoder vi vores forbrugere at tilmelde sig til e-post. Dette gøres nemt
på værkets hjemmeside.
________________________________________o___________________________________

Der har i det forgangne regnskabsår været afholdt 6 bestyrelsesmøder, samt et ukendt antal
møder i udvalg og møder med div. repræsentanter for leverandører m.v...
Jeg vil som tidligere slutte beretningen med en stor tak til vores trofaste og dygtige varmemester
Torben Dam samt vores ”vicevarmemester” Morten Gervig, som begge passer vores varmecentral
på bedste måde.
Ligeledes en tak til vores altid parate vagtreserve Bjørn Dam, for hans engagement når han er på
vagt eller hjælper til med d.v. vedligeholdelse-arbejder på værket.
Til sidst, men ikke mindst -som altid en stor tak for godt og konstruktivt samarbejde til jer alle i
bestyrelsen.
Det er faktisk en fornøjelse!

Kværndrup d. 29. sep. 2020

Tage Foged Hansen
Formand

______________________________________o____________________________________
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