BESTYRELSENS ÅRSBERETNING
til generalforsamlingen den 29. oktober 2019

På generalforsamlingen i 2018 genvalgtes Chr. Friis og Karl Terpager Andersen, og nyvalgt blev
Mikkel Falbe-Hansen (for 1 år) og Jesper Malling. Bestyrelsen har således i det forløbne år bestået
af Karl Terpager Andersen (formand), Per Christensen (næstformand), Johnny Jørgensen (kasserer),
Christian Friis (sekretær), Mikkel Falbe-Hansen og Jesper Malling 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 (Tlf. 48705335).
TEKNISKE FORHOLD
Værkets drift
Også samarbejdet med Helsinge Fjernvarme omkring værkets drift har forløbet fint. Værket (dvs.
de tre motorer og gaskedlen) 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. Langt størstedelen af årets
varme er produceret på gaskedlen og solvarmeanlægget, medens træfliskedlens bidrag har været
beskedent.
Fjernvarmenettets drift
Fjernvarmenettet har fungeret problemfrit. Der er udskiftet batterier i en del varmemålere.
Solvarmeanlægget
Solfangeranlægget har fungeret tilfredsstillende det forløbne år, hvor det også har produceret varme
i flere af forårs- og efterårsmånederne. Solvarmeproduktionen har været på 4485 MWh, hvilket er
11,5 % mere end sidste år. Anlægget har bidraget med en besparelse i udgifterne til den samlede
varmeproduktion på ca. 480.000 kr.
Flisfyranlægget
Flisfyret har drillet en del i det forløbne år. Der har været mekaniske nedbrud som følge af dårlig og
våd flis, og et skifte til træpiller var ikke nogen succes, da den skråsnegl, der skal føre pillerne op i
fliskedlen, maste pillerne til pulver, hvilket bevirkede en del driftsstop. Flisfyranlægget har derfor
ydet væsentligt mindre end forventet.
Akkumuleringsanlægget ved Godhavn
Akkumuleringsanlægget har kun været i brug enkelte gange i denne fyringssæson. Nogle tryk- og
styringsproblemer er blevet rettet.

SELSKABETS ØKONOMI
Årets hovedtal
Antallet af andelshavere er steget med 8 til 614. Der er solgt 12980 MWh mod 13909 MWh sidste
år svarende til et fald på 7 %. Ledningstabet har været på 34,4 % eller 2 procentpoint højere end
sidste år. Stigningen er i god overensstemmelse med det lavere varmesalg.
Driftsregnskabet for 2018/2019
Regnskabet for 2018/19 viser et underskud på 2 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 0,5 mio.
kr. Det større underskud skyldes især en større udgift på gassiden som følge af den lave varmeproduktion på flisfyranlægget.
Takstblad 2019/2020
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 580 til 700 kr./MWh (ex. moms),
men uændret fast afgift og kapacitetsafgift. På dette grundlag er der udarbejdet et budget for
2019/20, der viser et overskud på ca. 1,7 mio. kr.. Varmeprisstigningen skyldes dels bortfaldet af
den sidste del af det såkaldte grundbeløb, dels at der skulle budgetteres med et ret betydeligt overskud for at opfylde påbuddet om, at et tidligere års underskud skal indregnes i det kommende års
budget, så regnskabet samlet for de to år går i nul.
Afkølingsproblemer
Vi kæmper stadigvæk med dårlig afkøling hos en del forbrugere. Den seneste årsaflæsning (i juni i
år) af vore 612 forbrugeres varmemålere viste, at 25 forbrugere havde en årsafkøling på mindre end
10 gader, og at 178 forbrugeres afkøling var mindre end 20 grader.
I et forsøg på af opnå en bedre afkøling overvejer bestyrelsen at indføre et pristillæg for dårlig afkøling, som vi ser indført hos mange andre fjernvarmeværker, eksempelvis i Helsinge (jf. Helsinge
fjernvarmes priser. Gå ind under ”Økonomi”, tryk på priser og se takstbladets side 2).
Vi har denne sommer fået rådgivning af Energistyrelsens ”Rådgivningsgruppe for grundbeløbsramte fjernvarmeværker”, og har lige modtaget deres rapport for vort værk. I rapporten anbefales det, at
vi indfører en tillægsafgift for dårlig afkøling.
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Bestyrelsen finder årets resultat ret utilfredsstillende.
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 og til vore revisorer for godt samarbejde.

