Bestyrelsens beretning for 2018
Den beretning bestyrelsen aflægger her 2019 for 2018, er samtidig året for vores 60
års jubilæum. Hvordan gik det så til, at vi i dag har et moderne fjernvarmeværk med
over 2000 andelshavere. Jo, idegrundlaget fremkom på et informationsmøde i foråret
1959, her gennemgik Ingeniørfirmaet La Cour, Schow & Petersen mulighederne for
etablering af en andels-fjernvarmecentral i Hadsund.
Så er vi ligesom i gang og hvordan gik det så i 2018, som var et forkortet regnskabsår
på grund af en lovændring som påbyder fjernvarmeværker at følge kalenderåret, og
lad mig sige fra start, det gik som forventet, nemlig rigtig godt.
Bestyrelsen er overordnet meget tilfreds med økonomien, produktionen og salget til
andelshaverne. Så kan man spørge om hvorfor vi er tilfredse med salget som jo er
mindre fordi vi kun har fået indtægter i 9 måneder mod normalt 12 måneder, og her
skal man huske, at vi så også kun har haft omkostninger, bl.a. til brændsel i 9
måneder.
Det betyder også at vi andelshavere umiddelbart synes at skulle have penge tilbage
ifølge årsopgørelsen, men det kompenseres af at vi nu, fra starten af 2019, opkræver 4
årlige rater, så kommer der flere penge ind i starten af året. Vi har ligeledes de senere
år, sammen med medarbejderne, arbejdet med reducering af driftsomkostningerne.
Denne kombination har i 2018 vist sig at være det rigtige valg, da vi i 2019 har
sænket prisen med 24,- kroner pr. MWh. Det lyder måske ikke af meget, men det
betyder ca. 400,- kroner for et standardhus på årsbasis, og med de forudsætninger vi
kender i dag, er der ikke udsigt til at Hadsund Fjernvarme skal hæve prisen fremover,
måske tværtimod .
Politikerne på Christiansborg overvejer om forbrugerejede selskaber skal være
skattepligtige, med hvad deraf følger af regnskabsforpligtelser og
afskrivningsfordele/ulemper. Bestyrelsen har drøftet konsekvenserne af en evt.
overgang til skattepligt og har derfor besluttet at lade revisionsfirmaet BDO beregne
konsekvenserne af skattepligt, inden det evt. bliver politisk besluttet for hele
fjernvarme sektoren.
Hvis modellen fra vandsektoren kopieres, vil det betyde at vi kan komme til at betale
ca. 1 mio. i selskabsskat pga. af de overgangsregler der er anvendt, hvor det kun var
20-30 % af sit afskrivningsgrundlag man må indregne i skatteregnskabet.

Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet med et nyt tiltag, som hedder ”kodeks for
god selskabsledelse”. Her kigger vi på hvordan vi selv arbejder og om vi arbejder
med det vi skal i bestyrelsen. Det startede med med et spørgeskema som vi alle
udfyldte og resultatet blev samlet i en intern rapport, som vi så efterfølgende har
arbejdet med. Bl.a. har vi arbejdet med at forbedre de interne kontroller omkring
betalinger, pengeoverførsler mv.
Det gør vi ikke fordi vi ikke har tillid til medarbejderne, men udelukkende for at sikre
mod interne fejl og udefra kommende hændelser, som f.eks. hacking og fupfakturaer.
Vi kigger også på kommunikation, samarbejde med ledelse og gennemsigtighed i
forhold til andelshaverne. Bestyrelsen anser det for meget vigtigt, at vores
andelshavere kan se hvad der foregår på værket via vores hjemmeside, og hvis man
ikke bruger PCèr, så er man altid velkommen til at besøge værket med spørgsmål
som vedrører andelshaverne.
Bestyrelsen har underskrevet samtykkeerklæring vedrørende billeder på hjemmeside
og at vi håndterer personlige oplysninger på dem i forbindelse med registrering og
anmeldelse af dem som bestyrelsesmedlemmer for Hadsund Fjernvarme, som er et
led i de nye regler for ”Persondataforordning”, som også pålægger Hadsund
fjernvarme generelt, at behandle andelshaveroplysninger mere fortroligt, samt
registrere hvis medarbejdere søger oplysninger om andelshavere. Der er ligeledes
udarbejdet en IT, og sikkerhedspolitik.
Firmaet Energy-Service har nu været i gang i 1 år med at rådgive de forbrugere der
har enten for høj returtemperatur eller udnytter energien for lidt. Der er gennemført
102 besøg, de 50 har udført det der blev anbefalet af energirådgiveren.
Det har resulteret i at den samlede returtemperatur til værket er faldet med 1,3° C. For
de 50 besøgte installationer er returen faldet ca. 10° C.
Bestyrelsen er enige om at arbejde videre med at rådgive de forbrugere der ikke
udnytter energien tilstrækkeligt.

Formand og næstformand i bestyrelsen har afholdt møde med de andre
fjernvarmeværker i kommunen. Det var et meget positivt møde hvor vi har aftalt, at
alle sender ønsker om samarbejdsmuligheder hvilket kan være f.eks. indkøb,
administration, vagtordning, samarbejde om udnyttelse af overskudsenergi fra store
virksomheder og evt. etablering af fælles selskaber udenfor A.M.B.A.. Vi har aftalt at
mødes 2 gange om året fremover.

Igennem 60 år har Hadsund fjernvarme været på en rejse af oplevelser, og tilbage til
1959, så omfattede skitseprojektet for Hadsund-andelsfjernvarmecentral tre kedler til
oliefyr med tilhørende fjernvarmeledninger i Storegade – Vestergade – Østergade –
Timandsvej – Markedsgade – Brogade – Havnegade og Strandvejen samt mindre,
tilstødende gader.
Der regnedes med 200 ejendomme og en hovedledning på 3100 meter. Anlægget var
kalkuleret til 1.240.000 kr.
Den første bestyrelse konstituerede sig således:
Formand:
Næstfmd.:
Kasserer.
Sekretær:

Grosserer Carlo Jensen.
Entreprenør Verner Jensen
Bagermester Jens Jensen
Maaleraflæser/Redaktør/Incassator, Antonius Nielsen

Menigt medlem:

Herreekviperingshandler, Carl Justesen

I 2019 fyrer vi med flis kombineret med solvarme. Vi vil i fremtiden tilknytte flere
energikilder til at varme vandet op, og her spiller vores akkumuleringstank en central
rolle. Her kan vi nemlig gemme opvarmet vand til det skal bruges, og vi er overbevist
om at det, at kunne udnytte forskellige energiformer og gemme energien, vil blive
endnu mere vigtigt i fremtiden.
Tag f.eks. vindenergi som i dag ikke kan udnyttes i Danmark når det blæser meget,
og derfor sælges billigt til vores nabolande. Hadsund fjernvarme vil gerne købe denne
billige el og omdanne den til fjernvarme. Fjernvarme kan som varmekilde bidrage til
et grønnere klima på Jorden og vi spiller vores rolle i fremtidens klimaforbedringer.

Bestyrelsen Hadsund Fjernvarme

