Bestyrelsens beretning for 2017/2018.
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Varmeværket og forbrugerne.
Det har været et mærkeligt ”varmeår”. En ikke særlig kold vinter med et meget koldt forår.
Varmeforbruget er 11% større end beregnet, mens ledningstabet på 25,17% er en lille
smule lavere end sidste år.
For første gang i varmeværkets historie har vi modtaget mere varme fra Nysted Bioenergi
(9.175 MWh) end vi har produceret på halm (8.353 MWh). Samarbejdet med begge parter
er stadigvæk godt, og det forventer vi også fremover.
Den fantastisk varme sommer har gjort det vanskeligt for halmleverandørerne at høste
halm nok. Vi er i løbende kontakt med dem for at finde en løsning på problemet.
Som I ved har vi termofotograferet hele vores ledningsnet med Droneflyvning og dermed
fundet nogle mindre brud, der er repareret. Vi har dog et lidt større brud, som vi håber på
at lokalisere ved en ny Droneflyvning.
Varmeværket fortsætter med at udføre servicebesøg hos Jer forbrugere.
I år har vi forsøgt at indkalde til generalforsamling ved udsendelse af SMS. Vi vil gennemgå
forsøget efter generalforsamlingen, da vi ikke har mobiltelefonnumre på alle forbrugerne.
Derfor har vi også sendt breve til dem samt sat annonce i Saxkjøbing Avis på
Nystedsiderne.
I det forløbne regnskabsår har vi brugt mange arbejdstimer på at opfylde EU`s krav til
Persondataforordningen, som alle skal opfylde fremover. Det gælder om at beskytte
forbrugernes data mod misbrug.
2. Økonomi.
Sidste år fortalte vi, at Guldborgsund Kommune varslede opkrævning af garantiprovision
på de lån, der hidtil har været fritaget. Kommunen har inviteret os til at komme med vores
bemærkninger, inden de træffer beslutning på oktobermødet i byrådet. Det kan blive en
bekostelig affære, såfremt kommunen skal opkræve flere år tilbage. I kroner betyder det
en fordobling – ca. 90.000 kr. – mere pr år. Vi har anmodet byrådet om at nedsætte den
nuværende takst til ca. det halve, men afventer kommunens svar.
De lån vi har hos KommuneKredit med variabel rente får vi stadigvæk -0,25 % udbetalt. Det
er stadigvæk en god forretning, men vi følger udviklingen på rentemarkedet nøje, og kan
skifte til fastforrentning med 3 måneders varsel.
På sidste generalforsamling spurgte en forbruger om regnskabsoplysninger om
aktiver/passiver. Der fremlægges på hvert bord regnskabsoplysninger med oplysninger om
aktiver/passiver. Jeg kan dog her oplyse, at værket har lån for 15,2 millioner kroner og at
der årligt afdrages ca. 1,8 millioner kroner. Gælden vil derfor være ca. 7,5 millioner kroner
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ultimo 2022 og ca. 3 millioner kroner ultimo 2025, hvis der ikke sker nye anlægsudgifter,
der kræver optagelse af nye lån.
Bestyrelsens honorarer er uændrede – formanden får 40.000 kr., næstformanden får
18.000 kr. og bestyrelsesmedlemmer får 13.000 kr. De to suppleanter får hver 500 kr. for
hvert bestyrelsesmøde, de deltager i.
Samarbejde med andre varmeværker.
Vi afholder møder 2 gang om året med flere private varmeværker på Lolland-Falster og
Møn. Det samme gør vi med Refa.
Samarbejdet med Sakskøbing er sat på pause, fordi vi afventer at få detaljer om det nye
energiforlig, der indgået på Christiansborg kort før sommerpausen. Det kan få meget stor
indflydelse på samarbejdet med andre værker, specielt hvis alle varmeværker bliver
skatpligtige. Hvis det sker kan vi opløse LF Varmeservice, Aps.
Nye politiske aftaler på energiområdet.
Som nævnt ovenfor er der indgået et nyt energiforlig. Hvordan og hvornår det får
indflydelse på varmeværkernes drift vides dog ikke, da der kun drypvis kommer nye
gisninger om indholdet i aftalen. For os ser det ud til, at der er gået ”valgkamp” i partierne
og der derfor ikke sker noget før valget er over. Det er dybt utilfredsstillende for
varmeværkerne, men vi kan ikke rigtigt gøre noget ved det.
Dansk Fjernvarme
PÅ Dansk Fjernvarmes generalforsamling i foråret fik vi valgt Kim Mathiesen ind i
bestyrelsen og Lone Johnsen som suppleant. Det har været en kamp hvor både Kim og
Lone har brugt mange kræfter – men det er glemt nu, da det lykkedes. Øster Torebys
formand Leif Jeppesen blev ligeledes valgt ind i bestyrelsen. Det er så vidt vi ved første
gang Lolland - Falster er repræsenteret.
Årsregnskab for 2017/2018.
Årets regnskabsresultat er et ”overskud” på 581.724 kr., der sammen med sidste års
”overskud” på 84.108 kr. giver et accumuleret ”overskud” på 665.832 kr. Af dette overskud
har vi i budgettet for perioden 17. – 31.12 2018 indregnet 193.084 kr. Det relativt store
overskud fremkommer bl.a, fordi vi har solgt ydelser til Sakskøbing Fjernvarme, i form af
servicebesøg hos deres forbrugere, og fordi vi har et mersalg af varme for 320.000 kr., bl.a
grundet det kolde forår. Disse forhold kan vi som udgangspunkt ikke regne med bliver på
samme niveau i fremtiden. Overskuddet vil derfor blive indregnet i budgetterne fremover.
Som lovet sidste år har vi nedsat Administrationsbidraget med 250 kr. i takstbladet for
tiden 1.7. – 31.12.2018. Vi håber at kunne nedsætte priserne igen i regnskabsåret 1.1. –
31.12.2019.
En stor tak til hele personalet – I gør det godt igen i år.
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