Bestyrelsens beretning for 2013/2014

1.

Regnskabsåret blev et meget mildt år. Derfor har vi kun solgt 11.498
MWh, hvilket er 10,2 % mindre end budgetteret. Det samme gør sig
gældende med køb/salg fra Refa Kettinge Forsyning. Vi har i alt brugt
3.592 tons halm, men ikke træpiller. Der er for første gang siden 2004
brugt 3.105 liter olie. Der skete et ledningsbrud først i februar2014,
hvorfor halmkedlen ikke kunne producere varme.
Ledningstabet er bl.a. grundet den milde vinter 24,8 % mod 21,78 % sidste
år.

2.

Der er nu tilsluttet 695 forbrugere, hvilket er 10 mere end sidste år.
Årsopgørelsen viser, at der er tilbagebetalt 731.000 kr. til de forbrugere,
der har betalt for meget aconto og indbetalt 276.000 kr. af dem, der har
betalt for lidt. Det skyldes også den milde vinter.

3.

Alle forbrugere har nu fået tilbudt gratis servicebesøg. Der er dog 103
forbruger, der ikke har ønsket besøg. Jeg opfordrer dem til at ringe og
bestille et gratis servicebesøg.
Nysted Varmeværk – dvs. alle os forbrugere – er pålagt at ”fremskaffe” et
bestemt antal energibesparelser. Dem får vi først og fremmest ved at
udføre servicebesøg hos os forbrugere. Derfor opfordrer jeg til at alle
forbrugere ringer tilbage til varmeværket, når I får et brev om besøg.
Hvis I ikke gør det, bliver vi tvunget til at betale kontant for de
energibesparelser, vi ikke kan indhente. Det vil påvirke varmeprisen.
Så, endnu engang, ring nu til varmeværket når I får brev om de nye
servicebesøg. Det er med varmeanlæg som med biler, de skal
vedligeholdes og derfor serviceres. Hvis I udfører isoleringsarbejde,
udskiftning af vinduer eller lignende på Jeres ejendom, så tænk på
varmeværket. De energibesparelser I optjener, kan overføres til
varmeværket, for at holde varmeprisen nede.

4.

Samarbejdet med Refa Kettinge Forsyning kører stadig uden problemer. Vi
køber stadig overskudsvarme fra Refa Kettinge forsyning i
sommerperioden og sælger i vinterperioden til dem, fordi de ikke er i
stand til at producere det varme de har behov for.

Selskabet Nysted Biogas a.m.b.a. er dog af Guldborgsund Kommune
begæret konkurs før sommerferien. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke
hvad kommunen fremover vil med selskabet – videreføre eller afvikle????
5.

I har sikkert hørt om varmeværker, der installerer solvarmeanlæg. Vi har
overvejet muligheden, men grundet konkursbegæringen af Nysted Biogas
a.m.b.a. kan vi ikke tage stilling til et sådant anlæg på nuværende
tidspunkt. Varmen vi får fra Refa Kettinge Forsyning kommer i samme
periode, som et solvarmeanlæg producerer mest varme. Derfor afventer
vi hvad der sker.

6.

Kampagnen for at skifte fra El/olie til fjernvarme er afsluttet 30.6.2014. De
samlede anlægsudgifter løber op i 3.354.000 kr., der afdrages over 20 år,
samt 850.260 kr. vedrørerende forbrugerlån, der tilbagebetales over 10
år.

7.

Forsyningssikkerhedsafgiften der forventedes at træde i kraft pr. 1.2.2014
blev aflyst i sidste øjeblik – vi ved ikke, hvad der eventuelt kommer i
stedet for den.

8.

Flere af Jer deltog i åbent hus arrangementet i forbindelse med værkets
25 års jubilæum og 10 års fødselsdag som forbrugerejet varmeværk. Pris
42.000 kr.

9.

Når varmeværket optager lån til anlægsudgifter med kommunegaranti,
har det indtil 2012 ikke kostet nogen provision til kommunen. Det er nu
ændret til at vi betaler 1 % årligt af restgælden til Guldborgsund
kommune. Der er så store forskelle landet over, at nogle kommuner
opkræver indtil 10 – 15 gange mere end de laveste satser. Vi har derfor
sammen med Sakskøbing, Ø. Toreby, Nr. Alslev, Sydfalster og Gedser
varmeværker i Guldborgsund Kommune anmodet kommunen om en
drøftelse, eller en forklaring på, hvordan de er kommet frem til, at vi alle
skal betale 1 % årligt af restgælden. Svaret er ikke oplysende, derfor
overvejer vi nu igen sammen med de nævnte 5 varmeværker om vi kan få
en ny drøftelse med kommunen. Mere herom senere.

10.

På den ekstraordinære generalforsamling i år blev bestyrelsens forslag om
vedtægtsændringer godkendt. Bestyrelsens antal ændres fra 5
medlemmer til 5 – 7 medlemmer.

Derfor er der under punkt 10 på dagsordenen i dag forslag om 2 nye
medlemmer (udvidelse af bestyrelse i forbindelse med generationsskifte)

11.

Regnskabet for 2013/2014 slutter med overskud på 62.896 kr. Mere
herom under punkt 5 på dagsordenen.

12.
Fra 1. september i år har vi ansat Charlotte Wittrock som afløser for
Margot Hansen, der har valgt at gå på pension, Et stort velkommen til
Charlotte og en meget stor tak til Margot, som har været ansat lige fra
begyndelsen i 2004.

På bestyrelsens vegne
Rudi Madsen

