Hashøj Kraftvarmeværk, Nyhedsbrev 1 2022
Foråret er over os, dejligt at vi nu kan se frem mod sommer og sol, det kan vi også på HKV, vi har fået kørt
den sidste test på vores nye varmepumpe og den holder hvad der var lovet, 1,3 MWh i timen, her ved
vinterkørsel, det betyder at vi næsten kan klare os med varmepumpen hele sommerhalvåret.
Covid-19 er på tilbagetog og derfor kan vi igen mødes, det betyder at vi afholder generalforsamling den 20.
april kl.19.00 i dalmosehallen, dagsorden ifølge vedtægterne.
Slagelse kommune har udskiftet deres 2 bestyrelsesposter i vores bestyrelse, hvilke jo betyder at Bent
Pedersen og Henning Petersen er blevet erstattet med Gregers Maglekær og Anders Sørensen, jeg vil gerne
takke Bent Pedersen og Henning Petersen for deres arrangement og arbejdsindsats i bestyrelsesarbejdet og
byde Gregers Maglekær og Anders Sørensen velkommen i bestyrelsen.
Vores første prognose for 1st kvartalsregnskab tyder godt, vores lidt konservative budget ser ud til at holde
og endda på den positive side, det er jo dejligt for os forbrugere at vi ikke som mange andre forbrugere i
Danmark kan se frem mod prisstigninger. Vi har baseret vores forbrug af flis, på lokale leverancer som ikke
har nogen problemer med at levere til os, vi har samtidig indgået aftale om leverance af flis 2022 til en låst
pris. Elprisen er virkelig en udfordring, bestyrelsen valgte derfor at indgå en fast aftale for leverance af el, vi
undgår dermed store udsving i vores indtægt ved salg af EL.
Udskiftning af varmeunits er en succes, vi indkøbte 24 units og de er solgt og derfor er vi ved at indkøbe 24
stk. mere således at vi kan levere til de forbrugere der ønsker at udskifte deres gamle unit. De nye units giver
en bedre økonomi, for de forbrugere der allerede har skiftet. Hvis du overvejer at skifte, kontakt vores drift
ansatte på værket for mere information.
Motivationsfaktor eller incitamentsfaktor, er det samme begreb nemlig at sikre en bedre økonomi i driften
af vores værk. For os forbrugere kommer det til at betyde, at vi sparer penge ved at holde en lav
returvandstemperatur på vores varmeunit, samt det bliver dyrere at sende for varmt returvand tilbage. For
forbrugere med et strengs-anlæg bliver der indført en overgangs ordning. Det betyder for os forbrugere at vi
skal have ”trimmet” vores varmeunit således at vi afkøler fjernvarmevandet så godt som muligt. Bestyrelsen
fremsætter forslag om indførelse af dette på kommende generalforsamling.
Husk vores generalforsamling den 20. april kl. 19.00 i Dalmosehallen.
På bestyrelsens vegne.
Ole Worm

