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Nyt værk, da Corona virus situationen ikke er blevet meget bedre, er vi desværre nødt til at aflyse indkaldelse til den ekstraordinær generalforsamling varslet den 16. april samt 30 april. Vi
følger selvfølgelig udmeldinger fra myndighederne og vil derfor ikke indkalde til en ny, før vi er
sikre på at kunne afholde den.
Det er selvfølgelig meget ærgerligt, men vores alles helbred er dog mere vigtig end opstarten af
vores nye værk.
Vi har siden sidste nyhedsbrev underskrevet en hensigtserklæring, med den valgte leverandør af
anlægget.
Leverandøren har meddelt os, at der bliver en del lokale håndværkere involveret i byggeriet, det
er jo rart at byggeriet også vil give beskæftigelse lokalt.
Det er vigtigt for bestyrelsen at afholde den ekstraordinære generalforsamling, for at få den
nødvendige godkendelse af byggeriet og dermed sikre økonomien for 2021, således at varme
prisen igen kommer ned normalt niveau.
Selv om der på infomødet ikke var nogen andelshavere der ikke ønskede, opførelse af det nye
værk, er det vigtigt med afholdelse af generalforsamling for at opnå godkendelse.
Hvis der er gode forslag eller ideer til at kunne afholde generalforsamlingen/afstemningen, uden
at skulle mødes, modtages de meget gerne.
Økonomi, 1´kvartals regnskab er afsluttet og det viser at vi følger vores budget, det er positivt
da driftsforudsætningerne ikke har været helt optimale. Hashøj Biogas har ikke leveret de aftalte
mængder biogas pga. driftsproblemer og svovl i biogassen, som jo indebær at vi for at beskytte
vores motorer, lukker af for modtagelse af biogas, indtil svovl procenten igen er under 70 ppm.
Vi håber at 2´kvartal bliver bedre økonomisk, så resultatet på ½ års regnskabet betyder, at vi kan
nedsætte varmeprisen resten af året, vi kan pt ikke love det, men der bliver arbejdet med drift
og økonomi.
Vi ønsker alle en god påske og Corona fri.
På bestyrelsens vegne
Ole Worm
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