Hashøj Kraftvarmeværk, Nyhedsbrev 6 2020
Den ekstraordinære generalforsamling den 19. august 2020 blev gennemført i god ro og orden, styret af en
kompetent dirigent. Bestyrelsen havde bedt om, at der skulle være kompetente konsulenter til stede, der
kunne forklare og svare på de spørgsmål, der måtte komme på generalforsamlingen.
Den gennemførte afstemning om opførelsen af vores nye varmeværk, viste næsten det samme resultat som
i maj, der blev afgivet 102 stemmer og 93 sagde Ja, 8 nej og 1 blank. De 8 nej stemmer var samme antal som
i maj, derfor kunne vi konkludere, at der var et suverænt flertal, for at vi fortsatte byggeriet.
Byggeriet blev startet i slutningen af august og det går rigtigt godt. Biokedlen er klar og vil blive sat på plads
i uge 43, derefter vil bygningen begynde at tage form og som tidsplanen lyder på, vil vi være klar med total
opstart af både biokedel samt varmepumpe i april, varmepumpen vil være den sidste del af byggeriet der
bliver installeret.
Bestyrelsen vil gerne visse byggefasen frem og håber på at kunne gennemføre et rejsegilde, dette vil vi kunne
sige mere om efter 7 oktober.
Corona situationen vil jo desværre, have en væsentlig indflydelse på et eventuelt rejsegilde.
Vi begynder at kunne se det nye år nærme sig, og derfor er bestyrelsen sammen med driften begyndt at
forberede budgettet for 2021, som skal afleveres til energistyrelsen i december. Vi har set frem til, om vores
tidligere bud på 68øre/kWh kunne holde, og det ser ud til at det kommer til at holde, og måske kan vi endda
sætte prisen yderligere ned. Det betyder at det er den rigtige beslutning der er blevet taget. Tænk hvad det
betyder for den enkelte forbruger, at prisen bliver sat ned fra 0,95øre/kWh til 0,68øre/kWh i 2021 og måske
endnu lavere.
Grunden til optimismen er, at vores første modtagende udkast til flis leverance/kontrakt er lidt lavere end
forventet og de varslede lavere el afgifter på strøm til varmepumpen. Flisen der tilbydes, er fra lokalområdet.
Bestyrelsen har haft et ”kasseeftersyn” og det viser pt, at vi næsten kan overholde budgettet, vi har en
underdækning på ca. 500.000, den væsentlige grund er store udgifter til advokat bistand, det har kostet rigtig
mange penge med diverse klagesager. Vi håber derfor på stabil en produktion og høje elpriser samt ikke flere
klagesager resten af året.
Der har været rigtig mange bump på vejen for Hashøj Kraftvarmeværk, siden det gamle Hashøj Biogas gik
konkurs og vi besluttede at bygge et nyt værk, men nu kan vi se lys forenden af tunnelen.
Ønsker alle vores andelshavere et Corona frit efterår.
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