Beretning generalforsamling 2. september 2021

Årets der er gået siden sidste generalforsamling har været helt anderledes end sidste år, vi har haft ro til at
koncentrere os om byggeriet af det nye værk, dog med de begrænsninger som Corona pandemien har sat.
Vi har også måtte bruge skype, for at kunne afholde bestyrelsesmøder samt byggemøder har været afholdt
med begrænsede deltagere, men vi er kommet igennem uden de store skrammer.
Året i overskrifter.
Fornuftig økonomi – Corona Pandemi – Nyt Værk – Afkøling af returvand – HB kontrakt
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 producerer el og varme og man kan sige at varmen er et produkt 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 en fornuftig pris og da elpriserne er meget svingende er det svært at opnå en
fornuftigt pris, for HKV er det blevet en bedre forretning at havde vores ene motor liggende som beredskab
for elnettet, i dette scenario er det anvendelse af biogas eller naturgas, spiller ikke den store rolle.
Nye værk: Bestyrelsen er stolte over det flotte værk vi har fået bygget og glæder os til at kunne indvi det så
alle andelshavere og forbrugere kan komme og se det. Det spørgsmål der jo altid er det første der stilles,
HOLDT BYGGEBUDGET, det gør det, byggeudvalget følger jo økonomien og budgettet på 34 mill. Kr. holder.
Det var jo første væsentlige punkt i vores forudsigelse for varmepriserne i fremtiden, næste spørgsmål er
holder projektet det som blev lovet i kontrakten, også dette ser rigtig godt ud, kedel har været afprøvet og
producere som aftalt, den store varmepumpe er installeret og der er udført en første kørsel som også viste
et godt resultat, dog har det ikke været mulig at gennemføre sidste og afgørende testkørsel, dette skyldes
varme, både at det var sommervarme og forbruget var lavt hos os forbruger, og at en af vores store
aftagere af varme kører hele året med næsten samme forbrug og meget dårlig afkøling, levere returvand på
over 60 grader, det betyder at vores samlede returvand var alt for højt til at kunne gennemføre
hovedtesten, da det er ved denne at varmepumpe anlægget justeres. Denne test er et kontraktkrav og
vores leverandør har indvilget i at denne bliver gennem ført når returvandstemperaturen er ok.
Sidste test af hele anlægget hvor anlægget skal testet for samtlige kontraktkrav, miljøkrav – økonomi –
ydelse. Denne test har vi Dansk Fjernvarme Projekt som 3´part til at godkende testen.
HB kontrakt: Kontrakten som blev indgået med Hashøj Biogas 7 februar 2020 og med ophør 31.12.2021.
Hashøj Biogas henvendte sig i juni 2021, for at få en forlængelse af kontrakten til august 2022, det har en
enstemmig bestyrelse afvist, vi meddelte at Hashøj Biogas kunne komme med et prisforslag og det ville ikke
være forslag, som ville indlede en opslidende møderække for at Hashøj Biogas igen ville få det som ønsket.
Prisforslaget skulle være så attraktivt at vi som forbrugere kunne se økonomisk fordel og ikke blive bundet

af en ny kontrakt, men en pris på leveret gas til rette kvalitet og mængde, vi hørte aldrig noget fra Hashøj
Biogas, så det afsluttet.
Der har i årets løb været den nødvendige drift og leverings kommunikation mellem Hashøj Biogas´s drift, vi
har fra driften fået at vide, at de leverer gas lige stregen ifølge kontrakten det vil sige de bruger bevidst
aftalen om at gas leverancen kan svinge positivt eller negativt inden for det aftalte, anden kommunikation
har der ikke været, bortset fra ønsket om forlængelse af kontrakten.
Afkøling af returvand.
Det har i mange år givet et dårligt driftsregnskab, når returvandet fra forbrugerne er for højt. I forbindelse
med vores leverance af fjernvarmevand til HB har vi ikke rigtig kunne se det som en samlet drift gevinst da
HB levere over 60 grader fjernvarmevand retur, så er hele balancen ødelagt.
Men nu må vi kikke fremad og sikre en optimal drift i fremtiden, derfor arbejdes der på en plan der skal
optimere dette, denne præsenteres senere.
Personale og vagtordning.
Vores driftsassistent blev desværre alvorlig syg tidligt på året, efter han blev raskmeldt, valgte han at tage
en ny udfordring op og sagde dermed sin stilling op.
Vi har ansat ny medarbejder som er maskinmester og pt ansat ved Avedøreværket, Han starter hos os den
1. oktober.
Vi har jo en udfordring med at finde en vagtordning for vores værk, i forbindelse med at vi aftager biogas
fra nytår, ville den gamle vagtordning stoppe. Vi har pt seriøse forhandling i gang med SK-forsyning som vi
forventer at indgå snart.

