Bestyrelsens beretning for 2. halvår 2018

1. Varmeværket og forbrugerne.
Forbruget for det sidste halvår af 2018 var på 4.700 MWh hvilket er 365 MWh mindre i
forhold til budget. Taget den lange sommer, som gik helt en til oktober/november, i
betragtning må vi sige det er godkendt.
Som vi nævnte på sidste generalforsamling, havde vores halmleverandører svært ved, at
skaffe halm på grund af den dårlige høst, men de fandt det til sidst, og vi er kommet godt
igennem vinteren.
Vi har igen haft en dronen oppe og flyve over Nysted for at termograferet vores
ledningsnet. Der blev fundet nogle mindre brud, som vi skal have kigget på.
2. Garantiprovisionen på de kommunegaranterede lån er blevet omtalt i de forgående år. Vi
har nu fået svar fra Guldborgsund kommune og procenten er sat til 0,75% af alle
kommunegaranterede lån nye såvel som gamle, (tidligere var procentsatsen 1,0%)
Vi afventer fortsat den endelige afgørelse fra Konkurrence styrelsen om kommunernes
ret/pligt til, at opkræve det med tilbagevirkende kraft.
Vores samlet gæld pr. 31.12.2018 er på ca. 14.000.000 kr.
Honorar til bestyrelsens er fortsat uændret og fordeler sig således: Formanden får 40.000
kr. om året, næstformanden får 18.000 kr. om året og bestyrelsesmedlemmer får 13.000
kr. om året. De 2 suppleanter får 500 kr. for hvert bestyrelsesmøde de deltager i.
3. Vi samarbejde stadig med Sakskøbing Fjernvarme gennem LF Varmeservice, hvor vi udføre
eftersyn på varmeanlæg. Vi afventer stadigvæk detaljerne om det nye energiforlig, hvilket
primært for os i dette tilfælde går på om vi bliver skattepligtige.
Vi samarbejder stadig med Nysted bioenergi (Kettinge) og her går samarbejdet også rigtig
godt.
4. Vi har valgt at tage beslutningen om at skifte regnskabsår, således at det følger
kalenderåret. Grunden hertil er, at der er kommet en lov om, at de større værker skal gøre
dette. Vi har valgt selv at tage beslutningen om det, inden nogen andre tager den for os.
Det har så den betydning, at vi er nødsaget til at afholde vores generalforsamling i foråret i
stedet for om efteråret, som det hidtil har været.
Samtidig har vi foretaget et formandsskifte, hvis der skulle sidde nogen som ikke har
opdaget det. Dette betyder at vi har reduceret antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 7 til
6.
5. Fjernvarmepriserne har generelt fået meget omtale i medierne det sidste halve års tid –
”store udsving i fjernvarmepriserne”. På VORES VÆRK er priserne ikke steget. Vi kan stadig
opvarme et gennemsnitshus i Nysted billigere end gennemsnittet af de andre varmeværker
på Lolland/ Falster.
6. Som stadig ny formand vil jeg gerne have lov at sige tak til hele personalet, I gør det rigtig
godt. Der skal også lyde en tak til resten af bestyrelsen for den store arbejdsindsats I yder.
Husk – det her er VORES VÆRK, fordi fjernvarme er noget vi deler med hinanden.

