HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Dalmose, den 17/04 2018

Nyhedsbrev
1.kvartal 2018
Fyringssæsonen er ved at være slut og vi glæder os over det er blevet forår. Marts måned blev
dog specielt kold, så der var varmeforbruget højere end forventet, men de tre første måneder
sammenlagt er vi på det normale.
Elpriserne har været højere end prognoserne, så her kan vi glæde os over en ekstrafortjeneste.
Samtidig må vi dog også konstatere, at vi har fået mindre biogas end budgetteret, deraf er der
brugt ekstra naturgas og træpiller.
Efter det ser ud til, vi ikke skal fortsætte med biogas efter 31. dec. 2019 er vi gået i gang med at
finde ud af hvad vi så skal. Vi har lavet vores egne beregninger, men har valgt at lade Dansk
Fjernvarme Projektselskab lave beregninger også. Det svar forventer vi at få i maj måned.
Ligeledes er vi meget spændte på det nye energiforlig, som der skulle komme et oplæg til i løbet
af foråret, og blive vedtaget senere på året. Det kan få indflydelse på vores fremtidige drift.
Vi har haft et ledningsbrud først på året her på værket. En lastbil med træpiller kørte en anden
vej end de plejer, desværre lige oven på den ledning der går over til Danish Agro. Da jorden var
meget blød på grund af den megen regn, blev røret trykket, så det revnede. Det blev dog udbedret med det samme, og bliver lavet færdigt i maj måned.
Dernæst har vi fokus på den nye persondataforordning, som træder i kraft d. 25. maj. Vi er i
gang med tilretninger.
Som det blev nævnt på generalforsamlingen, vil vi i år køre en kampagne på afkøling. Det vil sige
det fjernvarmevand I forbrugere får ind i huset skal afkøles mest muligt, inden det sendes retur
til værket, så vi får så stor forskel som muligt på fremløbstemperatur og returtemperatur. I fyringssæsonen skal forskellen være mindst 30°C. Om sommeren hvor der stort set ikke er noget
forbrug kan det være svært, her skal der være fokus på jeres brugsvandstemperatur. Alt dette vil
vi holde øje med ved månedsaflæsningerne, og ved at gå ind på jeres E-forsyning, og hvis vi syntes, der er noget der kan gøres bedre, vil I blive kontaktet og vi kan være behjælpelig med løsningsforslag. I er også altid velkomne til at ringe og få råd og vejledning.
E-forsyning er forholdsvis nyt. I kan logge ind på den fra vores hjemmeside, og følge med i
blandt andet jeres forbrug, og jeres afkøling. Jeres loginoplysninger står på jeres opkrævninger
Har i problemer med at logge ind, er vi klar med vejledning.
Ved generalforsamlingen i år fik vi ny formand. Det er Ole Worm som er 62 år, gift og har boet i
Dalmose siden 1993.
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Han arbejder som sales manager for Process Engineering. Hans arbejdsområde er energisektoren, hvilket betyder han er i kontakt med kraftværker og forsyningsselskaber i hele landet, og er
tæt på udfordringer og projekter, som varmeforsyningsselskaberne har lige nu.
Han har siddet i bestyrelsen siden 2012, og syntes det har været en spændende periode, og som
han selv udtrykker det, har der været arbejdet hårdt med at få værket optimeret med supplerende brændsler, og indgået aftaler om salg af el. Bestyrelsen har sammen med vores dygtige
medarbejdere drøftet, og udført tilpasninger af anlægget, og dermed sparet på andelshavernes
udgifter til varme, som blev bevist med den laveste pris i 2017 værkets 25-årige historie, og vel
nok bedste regnskab. (citat slut)
Ole´s tanker for fremtiden:
Sikre en forsat stabil udvikling for HKV, fortsætte prisudviklingen på varme til forbrugerne til
endnu lavere pris i dag, og fortsætte med at forbedre informationsniveauet til andelshaverne.
HKV har et par store udfordringer den kommende periode: nyt energiforlig, ingen biogas 1. januar 2020, nyt anlæg, vi mister grundbeløb for produktion af el.
1. Vi skylder alle vores andelshavere at de strandede forhandlinger med Hashøj Biogas som
leverandør af biogas, må definitivt afsluttes. Enten ingen ny leverandørkontrakt fra
1.1.2020 eller afsluttes med en ny kontrakt, dette punkt må definitivt være afsluttet senest 1. juli 2018, så vi alle kender fremtidens krav.
2. Fortsætte vores arbejde med at finde den bedste tekniske og økonomiske løsning for et
”nyt værk”.

Med venlig hilsen
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