Referat af bestyrelse møde d. 23.4.2013 kl. 10.00 på
varmeværket.
Nysted d. 23.4.2013
Pkt.

1.

Fraværende:
Ingen.

Pkt.

2.

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Pkt.

3.

Driften:
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7
3.8

Produktionstal:
31. marts 2013 er vi 196 MWh foran budget, svarer til ca. 85.000 kr.
I april har Refa-Kettingeforsyning modtaget 99 MWh. Nysted Varmeværk modtager p.t.
varme fra Refa-Kettingeforsyning.
Værket drift:
Kedel og rørrensning er foretaget. Bunden i 1. rørtræk er ødelagt fra skudrens.
Danstoker giver pris på reparation. Det skal udbedres snarest.
Halm leverandørerne:
Der har været afholdt møder med Halmleverandørforeningen den 7.3 og 25.3. 2013. .
Ved det sidste møde har Nysted Varmeværk tilbudt Halmleverandørforeningen 590
kr./t. hvedehalm.
Halmleverandørforeningen har holdt møde angående udspil og har telefonisk meddelt, at de fastholder 610 kr./t. hvedehalm.
Der forventes en afklaring sidst i maj før udsendelse af nyt takstblad.
Forbrugerne:
Restancer pr. dato blev gennemgået. Der følges op løbende.
Serviceordning:
39 hovedeftersyn er foretaget siden 17.1.2013. Derudover er der foretaget 33
målerskift og batteriskift på routere.
Der fortsættes med hovedeftersyn og 2 års eftersyn.
Radionetværk:
Der er indkøbt ekstra modul til håndterminal for bedre aflæsning.
Der sættes antenner op på målere og routere for at forbedre radionetværket.
Ledningsnet:
Ingen bemærkninger.
Hjemmesiden:
Palle har været på kursus i brug af Hjemmeside. Alt fra gammel hjemmeside flyttes til
ny hjemmeside.
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4.

Regnskab og budget:
4.1

Budgetopfølgning f.t. 1.7.2012 – 31-3-2013:
Salg af varme viser et overskud på 446.588,62 kr.
152.250 - køb af halm, merforbrug på 180.376,18 kr.
152.750 - svovl/NOx-afgift, merforbrug på 21.330,00 kr.
202.875 - køb af varme fra Refa Kettingeforsyning 247.869,18 kr.
244.999 - halm- og oliekedler ialt, besparelse på 35.018,99 kr.
364.999 - ledninger ialt, besparelse på 22.405,59 kr.
418.999 - ialt personaleudgifter, besparelse på 266.025,73 kr.
428.999 - administration i alt, besparelse på 24.360,81 kr.
489.999 - renteudgifter i alt, besparelse på 53.185,83 kr.
499.999 - periodens resultat, overskud på 810.108,79 kr., der bl.a. skal udligne sidste
års underskud på ca. 450.000 kr. samt statusposter jfr. revisor udgør ca.
130.000 kr., renovering af skorstenstoppe ca. 80.000 kr. og røggassuger til ca.
45.000 kr.
Der indkaldes til møde om budgetopfølgning igen den 22. maj 2013 kl. 10.00 på
Varmeværket. På mødet beregnes regnskabsårets resultat for 2012/2013. Resultatet indikerer hvor lille/stortakstforhøjelsen – ” grundet forventede prisstigninger for halm” – bliver i 2013/2014.

4.2

Budget for 2013/2014:

Budgetoplægget blev gennemgået og endelig accept af budget sker d. 22.5.2013.
Pkt.

5.

REFA Kettingeforsyning:
Som svar på mail fra Refa-Kettingeforsyning foreslås datoer for møde 30.4 – 1.5 – 6.5 – 14.5.
Udvalget deltager.

Pkt.

6.

El-konvertering:
3 ejendomme på Skovstræde påbegyndes uge 17/18.
Forbrugere med lån har underskrevet og er klar til advokat. 1 mangler.
Der ansøges om forlængelse af forhåndslånet til 30.6.2014 hos Kommune Kredit og
Kommunen.
Opgørelse er sendt til Kommunen pr. 31.3.2013 på el-konvertering.
Gartnerparken: vi har fået tilbud et VVS-firma på 28.000 kr. ekskl. moms og Unit og vi afventer
tilbud fra endnu et VVS-firma. Der arbejdes videre med projektet.

Pkt.

7.

Værkets 25 års jubilæum og 10 års fødselsdag forventes afholdt lørdag 24. maj 2014.
Oplæg fra udvalg blev drøftet og der arbejdes videre.

Pkt.

8.

Nysted Varmerådgivning. Der er udtrukket obligationer for 7.021 kr. og nye indkøbes.
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9.

Energitilsynet har modtaget vores selvevaluering for 3 regnskabsår. Vi har indsendt skrivelse
om afskrivningsperiodens længde for værkets købspris i 2004 til Energitilsynet og afventer svar.

Pkt.

10

Eventuelt:
1. Luftfotos er købt af Niels Bjerregaard for 1.500 kr.
2. Der foreligger tilbud fra 3 VVS-firmaer om udskiftning af forbrugernes fjernvarmeunits.
Tilbuddet giver forbrugerne en besparelse på ca. 5.000 kr. Vi udsender tilbuddet til
forbrugerne sammen med årsopgørelserne for 2012/2013 i august 2013.

Pkt.

11

Næste møde dato:
22. maj 2013 kl. 10.00 på Varmeværket.

Mødet slut 14.30
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