HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Dalmose, den 21-12 2018

Nyhedsbrev
4.kvartal 2018
Vi er nu kommet ind i vinteren, og dermed fyringssæsonen. Derfor har vi tændt op i træpille-fyret, og vi tilsætter også naturgas. Vi bruger mere naturgas end beregnet, da vi
desværre ikke får den biogas, vi havde forventet. Vi må konstatere, at Hashøj Biogas har
nogle udfordringer med råvareleverancer og det tekniske. Det bevirker, at de har svært
ved at opfylde kontrakten. Samtidig er vi blevet informeret om, at anlægget er sat til
salg. Det bevirker, at vi ikke ved hvordan 2019 kommer til at se ud. Jeg skal dog skynde
mig at sige, at der ikke er problemer i at levere den nødvendige varme, da vi i så fald kører på træpiller og naturgas. Det vil dog give en dyrere produktionsform, som vi forventer at kunne klare uden at hæve prisen på varmen.
Vores økonomi ser ganske god ud, og som sidste år kan vi sende penge tilbage til jer forbrugere. Vi forventer at kunne sende ca. kr. 2.000.000,- tilbage. Det vil sige, de vil blive
korrigeret med februars betaling.
Hen over efteråret har vi fået nye snegle til træpille-fyret, samt renset den store røggasveksler. Så snart vi kommer ned på frysepunktet, skal vi have termograferet hele ledningsnettet, så vi ved, hvordan det ser ud. Vi kan dog ikke konstatere nogle utætheder i
øjeblikket. Vi er ligeledes i dialog med vores landmåler, da vi skal have opdateret, og opgraderet vores tegningsmateriale, da det i fremtiden skal ligge i digitalform.
Med hensyn til fremtidig produktionsform er Dansk Fjernvarmes Projektselskab i gang
med at lave produktionsforslag til kommunen. Det forventes færdigt før jul, derefter vil
der være myndighedsbehandling, af produktionsforslag, miljøgodkendelse og byggetilladelse. Vi forventer at kunne starte et byggeri op i april- maj måned, med mindre der
kommer indsigelser, der forsinker byggeriet.
Hashøj Kraftvarme ønsker jer hermed en god jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Driftsleder
Bent Poulsen
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HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Bestyrelsen orienterer
Det gamle år rinder snart ud, og vi ser ind i et nyt spændende og udfordrende år for vores kraftvarmeværk. Vi kan se tilbage på et godt år set økonomisk, men også udfordrende for vores driftspersonale, manglende biogas leverance – gylle i vores fjernvarmevand produktion, samt mindre driftsforstyrrelser i anlægget. Vores driftspersonale har
igen i år været dygtige til at optimere vores drift og været fremsynet omkring elproduktion, som betyder at vi også i år har overskud, som vil betyde en tilbagebetaling til jer
forbrugere, en god ekstra julegave, stor ros til vores drift herfra.
Som andelshaver kan vi alle se tilbage til tiden, hvor vi havde et barmarksværk med meget høje priser på varme, og til i dag hvor vi er blandt de billigste varmeværker i Danmark, vores beregning for et standardhus på 130m² viser en pris på 10.700 kr. for 2018.
Vores nye værk er begyndt en spæd start, de første skitser er udført i forbindelse med
ansøgning om opførelsen. Bestyrelsen har nedsat en styregruppe, der har til opgave at
støtte vores driftsleder i byggefasen, samt deltage i byggemøder samt støtte projektet
med hver deres erfaring. Gruppen består af: Søren Ole Hansen – Lars Erik Madsen – Thomas Nordskov og Ole Worm. Først i det nye år vil vi kunne orientere meget mere om
planerne, vi venter pt på de sidste noter i regeringens energiforlig.
Hashøj Biogas arbejder stadig med en større opgradering af deres anlæg, således at de
kan levere opgraderet biogas til naturgasnettet, de nuværende ejere vil gerne sælge anlægget eller finde en investor. Vi arbejder stadig tæt sammen med HB om den daglige
leverance af biogas, og drøfter fremtiden efter 31.12.2019.
Hvad med 2019, vi har lagt det nye budget, og vi ser ind i det nye år med en varmepris
der fastholdes selv om vi mister kr.4.000.000 i grundbeløb fra 1. januar 2019, der er lidt
penge på kistebunden, og vi har betalt en stor del af den gamle gæld, som har været
målet for bestyrelsen.
Der bliver holdt generalforsamling torsdag den 11. april 2019 kl. 19.00 i Flakkebjerg Forsamlingshus, så sæt det ind i jeres kalender.
Så vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske jer alle glædelig jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen
Ole Worm
Formand
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