Beretning generalforsamling 2 juli 2020

Årets der er gået siden sidste generalforsamling har budt på positive ting men desværre også på store
udfordringer:
Fornuftig økonomi – svære forhandlinger med HB – Klage fra HB – Nyt Værk - Information
Økonomi: HKV (Hashøj Kraftvarmeværk) kom også dette år ud med et tilfredsstillende resultat, vi kunne
dog ikke tilbagebetale overskud som i 2018, dette skyldes hovedsageligt faldende priser på el, meget
svingende biogasleverancer, faldende tilskud til produktion af el på biogas, samt udgifter i forbindelse med
forhandlinger med HB (Hashøj Biogas).
Vores varsling om forhøjede varmepriser fik vi desværre ret i, HB forlangte en stor stigning på biogasprisen
selv om vi forhandlede næsten hele 2019, endte det jo desværre med en meget høj pris på biogas, som
tidligere var delt i en sommerpris og vinterpris, det ville de nye ejere af HB ikke være med til, men vi fik dog
indføjet leverance max og min for at undgå for meget varmeafkøling om sommeren, samt sikre en
leverance om vinteren således, at vi kan begrænse forbruget af andre brændsler, hvis disse min og max ikke
overholdes betyder det prissænkning på biogassen i en del af leverancen.
Vores to gasmotorer producere el og varme og man kan sige at varmen er et affaldsprodukt fra
elproduktionen, men det er jo varmen vi forbrugere er interesseret i. For at der skal være økonomi i at
producere varme på biogas, skal vi sælge el til fornuftig pris og da el priserne er faldende i takt med øget
produktion af el på de store havvindmølleparker, får vi kun en fornuftig pris på el produktionen når der ikke
er vind nok.
Ny Akkumuleringstank: Vores gamle tank på 600m3 er for lille og for at få den bedre økonomi for værket,
besluttede vi at bygge en ny på 2000m3, det blev anbefalet af rådgivere og leverandører indenfor
fjernvarmebranchen og da vi havde penge til en ny tank på kistebunden, besluttede vi at bygge og det har
vist sig at være en god beslutning, vi kan opbevare meget mere varme end tidligere, det har og giver en
økonomisk gevinst i dag og i fremtiden.
Dansk Fjernvarme: Vi har deltaget i en række informationsmøder og årsmødet i Ålborg, som varer i 2 dage
med en masse spændene indlæg fra fagfolk og energiministeren. Alle disse informationer og netværk giver
en masse nyttige nyheder og informationer.
Hashøj Biogas: Det har været og er stadig en udfordring for bestyrelsen og jer forbrugere økonomisk. Som
alle formodentligt ved gik HB konkurs i januar 2019, hvilket var ærgerligt for lokalsamfundet samt HKV, da
vi havde et godt samarbejde med bestyrelsen for HB, men det er desværre fortid og nu er der en anden
dagsorden med de nye ejere af HCS (H.C. Svendsen, vognmandsfirma).
Det startede fornuftigt på vores første møde, som blev holdt i en positiv ånd om at samarbejdet bare skulle
forsætte. Men så kom der en anden dagsorden der lød på, en forhøjelse af biogasprisen, som ville betyde
en meget høj varmepris, vi forsøgte med en positiv holdning at forhandle, men HCS stod benhårdt fast på
pris og leverance, ikke noget med reduceret kølepris.
Da HCS klagede til Slagelse Kommune over vores godkendte projekt om nyt varmeværk, gik forhandlinger i
hårdknude, HCS trak alle forhandlinger i langdrag, og det blev mere tydeligt at de ville bremse et hvert
tiltag om nyt værk til os forbrugere, HB ville være enerådig leverandør af varme (brændsel) til HKV og
prisen ville de mere- eller mindre selv bestemme.

HKV´s forretningsudvalg deltog i mange møder hen over året 2019 og der blev udarbejdet mange forslag til
en kontrakt om levering af biogas, men enten kom der ikke svar, forslaget blev det totalt afvist eller det
blev rettet til, sådan at det var til HB økonomiske fordel.
Bestyrelsen valgte at engagere Advokat Marlene Hannibal i efteråret, da vi kunne fornemme at det blev
svært at håndtere uden juridisk bistand, det viste sig at være en rigtig beslutning ret hurtigt.
De svære forhandlinger forsatte i sidste halvdel af 2019, vi fortalte flere gange at vores kontrakt om at
modtage biogas udløb 31.12.2019. men HCS kunne ikke se, at det var et problem, det var vigtigere at vi
rettede ind og underskrev deres udkast. Bestyrelsen var dog enige om, at hvis der ikke lå en underskreven
aftale 31.12.2019, ville vi lukke af for biogassen.
Der blev lukket for gasen til HCS store overraskelse, at vi kunne finde på at holde ord. Men det tvang HCS
tilbage til forhandlingsbordet og vi kunne lande en tidsbegrænset aftale den 7. februar 2020, aftalen
betyder at vi modtager biogas til en væsentlig forhøjet pris, men at vi i 2021 hvor aftales udløber, aftager
biogas til nedsat pris som svarer til varmeproduktionsprisen på vores nye varmeværk.
Varmepris:
Vi har jo desværre være nødt til at hæve prisen væsentligt, hovedårsagen er jo den meget forhøjede
biogaspris som tidligere nævnt, det er næsten alene de 30% forhøjelse og da vi samtidig mistede hele
grundbeløbet på 4 mill. kr., grundbeløbet var et tilskud for at holde hånden under de mindre
kraftvarmeværker, det var fra det forrige energiforlig, derfor nåede vi til en urimelig høj varmepris.
Men der er lys forude, der er aftalt i den nye biogas kontrakt, at prisen for biogas i 2021 behandles som en
substitutions pris, det betyder at vi ikke kommer til at betale mere for biogassen end hvad der svarer til
varmeproduktionen på vores nye anlæg, altså som budgeret pt 0,68kr pr kW/h 2021 mod prisen i 2020 pr.
kW/h 0,95, så det er de 30% ned igen.
Et standardhus på 130 m2 bruger 18,1 MWH, betaler i dag 22.653 kr. og i 2021 bliver prisen 17.766 kr.
Det nye energiforlig vil/kan betyde en yderligere væsentlig reduktion, da vores varmepumpe bruger el, og
hvis afgiften på el som anvendes til varmeproduktion falder, vil det få en positiv indflydelse på varmeprisen.
Information:
Vi arbejder i øjeblikket med at finde løsninger på, at kunne få nyheder og meddelelser hurtigt og nemt ud,
så forbrugerne får nyheder samt eventuelle afbrydelse af varmeforsyningen via Facebook – sms – mail (er
det pt hurtigste medie, at få delt informationer), så vi anbefaler at registrere mailadresser og
mobilnummer, de bliver håndteret efter lovgivningen.
Under forhandlinger med HCS havde vi det svært omkring informationer, Sjællandske medier var over os
hele tiden, og HCS beskyldte os for mange ting, og vi kunne desværre ikke spille med åbne kort overfor jer
forbrugere, for hvis HCS fik disse oplysninger, kunne/ville de bruge dem i forhandlingssituationen.
Vi valgte hurtigst muligt at afholde et informationsmøde i hallen, hvor eneste punkt på dagsorden var at
forklare den høje varmepris, og det var et rigtigt godt møde med rigtig mange deltagere, det var vi i
bestyrelsen meget tilfredse med.
Møde blev en succes både som information til jer forbrugere, og at HCS hørte også om stemningen blandt
jer forbrugere, så de var klar til en ny aftale den 7. februar.
Nyt varmeværk:
Som vi fortalte på sidste generalforsamling, var vi på daværende tidspunkt i gang med tilbudsfasen på et
nyt værk, men HCS fik det stoppet ved at klage over tilladelsen fra Slagelse kommune, det var I sidste
øjeblik vi havde valgt en entreprenør.
Denne lille finte fra HCS kostede os igen en del penge, da de 2 mill. kr. vi ville få i 2019 som
energisparemidler efter først til mølle, blev tabt og prisen steg derfor på det nye anlæg.

Da vi den 7. februar indgik den tidsbegrænsede biogasaftale, fik vi indføjet i aftalen, at HCS ikke kunne klage
mere og at HKV heller ikke kunne gøre indsigelser over det store opgraderet biogasanlæg, som HCS vil
bygge ved deres nuværende anlæg. Slagelse kommune var meget tilfredse med, at vi kunne komme i gang
med vores nye anlæg, så vi fik tilladelsen igen samt kommunegaranti på det nye værk.
Men vi var ikke færdige med at blive ramt af forsinkelser, vi havde planlagt at skulle drøfte det nye værk på
kommende generalforsamling, men det stoppede Corona pandemien. Vi havde fået tilbud og havde valgt
Euro Therm til at bygge, da de havde det billigste og bedste tilbud.
Efter alt den tumult omkring nyt værk – HB/HCS – Høj varmepris, var vi i bestyrelsen enige om at spørge jer
forbrugere, om I bakkede om at bygge et nyt værk og dermed sikre en stabil varmeproduktion, samt sidst
men ikke mindst en meget lavere varmepris, end den vi har i dag. Derfor valgte vi midt i den delvise
nedlukning af Danmark at gennemføre en afstemning om ja eller nej til nyt værk, det viste et overbevisende
ja flertal, 112 stemte ja og 8 stemte nej.
Straks efter afstemningen skrev bestyrelsen under på kontrakten med Euro Term, om at bygge et nyt værk
til os.
Vi vil orientere jer om selve byggefasen snarest, når selve den tekniske byggetilladelse er på plads og det
første spadestik er foretaget.
Tidsplanen som er godkendt, siger at vi har komplet nyt værk 1 marts 2021, og sidste del er varmepumpen
men flis værket er klar ved årsskiftet, Kedel ankommer til byggepladsen i uge 36, så der er bygningen klar til
monteringen af flis værket.

