BESTYRELSENS ÅRSBERETNING
til generalforsamlingen den 30. oktober 2018

På generalforsamlingen i 2017 genvalgtes Per Christensen, Torben Stæhr og Johnny Jørgensen.
Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Karl Terpager Andersen (formand), Per Christensen
(næstformand), Johnny Jørgensen (kasserer), Christian Friis (sekretær), Jacob Bendtsen, og Torben
Stæhr samt Morten Dahlberg (udpeget af kommunen).
Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder og har udsendt 2 numre af FJERNVARME-NYT.
ADMINISTRATIVE FORHOLD
Samarbejdet med Helsinge Fjernvarme om det administrative arbejde på værket er forløbet godt og
gnidningsfrit. Kontoret er bemandet mandag kl. 9-12 (eller efter aftale), og der er telefontid mandag-torsdag kl. 9.00-13.00 og fredag kl. kl. 9.00-12.00.
TEKNISKE FORHOLD
Værkets drift
Også samarbejdet med Helsinge Fjernvarme omkring værkets drift har forløbet fint. Værket har kørt
uden større problemer i det forløbne år. Vi har haft de lovpligtige årlige eftersyn, og de gav ikke
anledning til problemer.
Motorerne har kun kørt i beskedent omfang på grund af lave elpriser. Størstedelen af vinterens varme er produceret på gaskedlen og en mindre del på træfliskedlen.
Fjernvarmenettets drift
Fjernvarmenettet har fungeret problemfrit. Der er udskiftet en del batterier i varmemålere.
Solvarmeanlægget
Solfangeranlægget har fungeret tilfredsstillende det forløbne år. Solvarmeproduktionen har været på
3900 MWh, hvilket er meget nær det samme som sidste år. Anlægget har bidraget med et overskud
på ca. 400.000 kr. til den samlede drift.
Flisfyranlægget
Flisfyret har drillet os en del i det forløbne år. Mekaniske nedbrud som følge af dårlig og våd flis
har bevirket en del driftsstop, således at anlægget har ydet mindre end forventet.
Akkumuleringsanlægget ved Godhavn
Anlægget stod færdigt i begyndelsen af året og blev indviet ved et vellykket åbent hus arrangement
begunstiget af godt vejr. Ca. 50 andelshavere var mødt frem og fik vist anlægget. Anlægget skal stå
sin prøve den kommende vinter.

SELSKABETS ØKONOMI
Årets hovedtal
Antallet af andelshavere er steget med 5 til 606. Der er solgt 13909 MWh mod 13489 MWh sidste
år svarende til en stigning på 3 %. Ledningstabet har været på 32,6 % eller 0,8 procentpoint højere
end sidste år.
Driftsregnskabet for 2017/2018
Regnskabet for 2017/18 viser et underskud på 1,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,1
mio. kr. Det mindre underskud skyldes en højere elproduktion end budgetteret.
Takstblad 2018/2019
Takstbladet for det kommende år blev udsendt i august måned sammen med årsopgørelse og ny
aconto opkrævning. Der er regnet med en forhøjet varmepris fra 500 til 580 kr./MWh (ex. moms),
men uændret fast afgift og kapacitetsafgift. På dette grundlag er der udarbejdet et budget for
2018/19, der viser et underskud på ca. 0,5 mio. kr.. Varmeprisstigningen skyldes bortfaldet af en del
af det såkaldte grundbeløb. Resten af grundbeløbet bortfalder næste år.
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Bestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende.
Bestyrelsen vil rette en tak til Helsinge Fjernvarme for det gode samarbejde i det forløbne år. Også
en tak til Gribskov Kommune og til vore rådgivere, vore entreprenører og til vore revisorer for godt
samarbejde.

