Bestyrelsens beretning for 2019
2019 blev det første hele år, efter vi har ændret ”afregningsåret for fjernvarme” til at følge
kalenderåret. Driftsmæssig et stabilt år, uden større investeringer og problemer med driften.
2019 er ikke direkte sammenlignelig med regnskabsåret 2018, da der jo kun blev aflagt regnskab
for 9 måneder, i forbindelse med omlægning til kalenderåret.
Et enkelt større ledningsbrud, som var svært at finde, da lækagen forblev under jorden.
Vi har haft et mildt år og derfor også et mindre forbrug af flis, hvilket også har kunnet ses på de
store stakke af flis, som har været på lagerpladsen. Dette har også medført at der er tilbagebetalt
ca. 1.1 mio. til vores forbrugere.
Der er lavet en udvidelse af kassekreditten, for bedre regulering i forbindelse med ændring af
regnskabsåret og de ændrede betalingsterminer.
Vi har valgt at fastholde prisen på fjernvarme også i det kommende ”fyringsår” og ser hvad der
fremover sker med den politiske regulering af afgifter på flis/biobrændsel. Vi er godt rustet, da vi
har et velfungerende anlæg, som snart er betalt. Derfor har vi også luft til at kunne forberede os
på en evt. omstilling af varmeproduktionen, indenfor de kommende år.
Vi kan se at der blandt vores naboværker er tendens til prisstigninger, da de i større udstrækning
er begyndt at lave ledningsrenoveringer. Vi har gennem de seneste år, løbende renoveret vores
ledningsnet. Sidste år var det, Bakholt, Nordholt og Holtcentralen, samt en ringforbindelse mellem
Holtcentralen og Østergade. Ringforbindelsen er en forstærkning af nettet og for at skabe
leveringssikkerhed til den østlige del af byen.
Der har i 2019 været en tilgang af 22 nye målere, fordelt på nybyggeri og enkelte konverteringer,
heriblandt Nilfisk/Alto bygningen – denne konvertering svarer til ca. 80 alm. Huse, med henhold til
forbrug, så det er en rigtig god kunde at få med.
Vi har sendt 309 breve ud til forbrugere med for høj returtemperatur, og i den forbindelse er der
besøgt 106 forbrugere, og lavet rådgivning om regulering af returtemperaturen. (udført af ekstern
energirådgiver).
Der er nu døgnaflæsning på halvdelen af vores målere. Aflæsningerne udveksles med Grundfos i et
pilotprojekt om ”big data” og kunstig intelligens, som fremover skal bruges til at styre temperatur
og tryk i ledningsnettet, for at holde varmetabet så lavt som muligt.
Mange forbrugere er blevet bedre til at bruge appén ”E-Forsyning”, hvor man kan se alle sine
oplysninger som forbruger, både ens varmeforbrug, følge aconto-indbetalinger og kontrollere om
ens returtemperatur er i orden.
Der er nu også mulighed for, at vi kan levere til E-Boks i stedet for at anvende fysisk papir og
postgang. Dette tiltag håber vi rigtig mange forbrugere vil tage godt imod, da det jo er en let og
sikker kommunikation mellem værket og forbrugeren. Det sparer både tid, penge, papir og
hermed CO2.

Der har været afholdt fællesmøder med kommunens andre varmeværker, for gensidig
information, og drøftelse af muligheder for strategisk samarbejde og vidensdeling.
Bo har afsluttet sin lederuddannelse, der er udarbejdet ny virksomhedsprofil og ændret struktur.
Dette har medført ændringer i den daglige bemanding på værket, hvor vi har sagt farvel til en
medarbejder og ansat en med anderledes kvalifikationer for at tilpasse os til de nutidige og
kommende opgaver, såsom ændrede produktionsformer og ændret ansvarsfordeling.
Der er igangsat en udarbejdelse af en revideret masterplan for udvikling af varmeværket, og
mulighederne for fortsat at kunne forsyne vores forbrugere med stabil varme til den mest
fornuftige pris. Der bliver set på overskudsvarme, varmepumpedrift, lagerkapacitet og flere andre
ting. Alt sammen for at forberede os bedst muligt på de tiltag der kommer i forbindelse med den
grønne omstilling.
Bestyrelsen har arbejdet videre med ”kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, og vil fremover også
arbejde med Mission-Vision og strategi for Hadsund Fjernvarme.
Vi vil også fremover bestræbe os på at levere sikker forsyning af varme, til fornuftig pris.

