Hashøj Kraftvarmeværk, Nyhedsbrev 4 2020
Corona virus situationen er jo som bekendt blevet bedre og derfor har bestyrelsen besluttet at indkalde til
generalforsamling torsdag den 2. juli 2020 kl. 19.00 i Dalmosehallen. Generalforsamlingen afholdes i selve
hallen således at vi opfylder afstandskravene. Dagsorden er lagt ud på hjemmesiden sammen med
årsregnskabet for 2019.
Økonomi; bestyrelsen har op til Pinse haft møde med vores revisor for gennemgang af årsregnskabet for
2019. Det viser et tilfredsstillende resultat på en mindre overdækning (overskud) i betragtning af de
uforudsete udgifter i forbindelse langstrakte forhandlinger med advokater og udgifter hertil. Det der jo
stadig er irriterende, er jo at det var Hashøj Biogas (HB) der ikke ville forlænge kontrakten i
udgangspunktet. At så HB gik konkurs og de nye ejere ville have en ny kontrakt efter vi var i gang med
planlægningen af det nye værk, vi kunne jo ikke bare sidde på hænderne i bestyrelsen og lade stå til.
Drift og økonomi; vi har udskiftet en ventil på værket, hvilket betød vi måtte afbryde varmeforsyningen i en
kortere periode. Vi beklager det kun blev meldt ud på hjemmesiden. Vi arbejder på en løsning med at
sende en besked direkte til jer forbrugere. I forbindelse med nedgravning af fibernet, fik entreprenøren
”skudt” hul i fjernvarmeledningen, det blev hurtigt udbedret og forsyningen genoprettet.
HB har desværre ikke kunnet levere den aftalte mængde biogas i to måneder her i foråret. Dette har
betydet forøgede udgifter til andre energiformer. Meget beklageligt at HB ikke opfylder den indgåede
kontrakt.
I forbindelse med, at der skal være økonomi i at anvende biogas, har vi kunnet se, at det altafgørende er
salg af El. men prisen er meget svingende, den har været nede på – 50Kr, så hvis vi ikke får tilskud til
produktion af EL på biogas, hænger økonomien slet ikke sammen.
Vi er nødt til at udføre det ”planlagte” service på den store gasmotor her i sommer. Det får ikke indflydelse
på varmeproduktionen, men er en udgift på 800.000 kr. Det er med i budgettet, men det er jo en udgift
som skal medregnes i varmeproduktionen på biogas. Næste store service hvor vi igen skal betale
kr.800.000,- er om 10.000 driftstimer, det forventer vi dog ikke vi når.
Vi håber stadig at kunne nå et positivt ½ års regnskab således at varmeprisen, kan sænkes lidt.
Nyt værk; gennemført afstemning var jo en succes, alle fik mulighed for at give deres mening til kende på
en demokratisk måde og resultatet viste jo et overvældende flertal på 112 ja og 8 nej, så kontakten blev
straks underskrevet med Euro Therm (ET) og første møde er afholdt omkring fremdriften og tidsplan, ET
har, som de siger, en konservativ holdning, der siger total aflevering 1 marts 2021, dog vil flis kedel være i
drift omkring årsskiftet.
Regeringens udmeldinger om forslag til energiforlig, vil blive modtaget med kyshånd af os forbrugere. Vi
kan se frem til, en endnu bedre økonomi end budgetteret i udgangspunktet, for vores fremtidige
varmeproduktion. Ingen fremtidige afgifter på flis og lavere pris på strøm til varmepumpedrift. Det kan kun
sikre en stabil og meget lavere varmepris end den meget høje vi har i dag.
Kommune kreditlånet er på plads med et lån på 32.000.000 kr. Vi begynder dog med en byggekonto, med
en rente på 0,15%, mange penge men vi får også et topmoderne anlæg til en varmeproduktion baseret på
varmepumpe og flis kedel.
Vi satser på første spadestik i juni måned og vil meddele dato og tid når alt er klar.
Der vil komme nyhedsbreve omkring byggeriets fremdrift og status under byggefasen.

Hvis du har spørgsmål eller information til værkets drift, pris eller dit varmeanlæg så vil vi bede dig om at
kontakte os på telefon eller mail, da vi ikke ønsker at deltage i en debat på nyhedsmedier uden for vores
egen hjemmeside. Det kan jo bruges politisk til at få startet en debat, og på den måde få sit navn frem i
medierne. Bestyrelsen har en opgave i at sikre den mest stabile og billigste varme det er muligt, og ikke
deltage i politiske diskussioner samt holdninger og slet ikke økonomiske interesser.
Vi ønsker alle en god sommer og Corona fri.
På bestyrelsens vegne
Ole Worm

