Bedsted Fjernvarmes Generalforsamling d. 26.9.2018.
Vi kan konstatere at varmeåret 2017-2018 har været varmere end forrige
varmeår.
Målt i graddage udgør det 5%. Varmeårets graddagstal ligger 16,5% under
normalt års gradtallet.
Bedsted Fjernvarme har i 2017-2018 produceret 10.221MWH hvilket er
en stigning på 2,75% i forhold til 2016-2017.
Af de 10.221MWH har vi kunnet ud fakturere de 8.304 hvilket er en
stigning på 2,81% i forhold til 2016-2017. Så den procentvise stigning i
henholdsvis produktion og salg passer jo fint.
Vi har i varmeåret 2017-2018 haft et lednings net tab på 18,75% hvilket
absolut må siges at være tilfredsstillende.
Til at producere de 10.221MWH har vi brugt 2.607 tons træpiller og
21520 liter olie.
Vi har i varmeåret ikke haft behov for at spæde til med olie. Så de 21.520
liter olie er alene brugt i forbindelse med reparation og rensning af
træpille fyret. Heraf er knap halvdelen brugt ved årets hovedreparation.
Vi har i dag 455 forbrugere så forbruget af olie svarer til 47 l pr.
Forbruger.
Vi har i det forgangne varme år haft en stabil varmeproduktion med
meget få afbrydelser på nettet.
De få afbrydelser vi haft på nettet skyldes reparation på nettet samt
nedrivning af huse. Vi sørger for at det helst foregår om sommeren og da
efter kl 10, hvor behovet er mindst, i hvert fald for varmt brugsvand.
Vi har i det forgangne år udført de obligatoriske reparationer på værket.
Reparationsudgifterne var i 2016-2017 betydeligt lavere end i 2017-2018,
det skyldes bl.a. at vi ligesom i 2015-2016 købte reservedele til 2 års
forbrug, men også at vi i 2017-2018 udførte nogle store reparationer på
transportanlægget, på forakslen på pille fyret samt monteret nyt
styresystem til luftrenseren og endelig monterede nyt røg rør fra værket
til skorstenen.

Så når den nye varmemester til næste år fremlægger sit regnskab vil I se
en betydelig lavere reparationsudgift.
Værket og begge fyr er i en god kondition så min vurdering er at der
fortsat ved en god vedligeholdelse er mange gode år i dem begge.
Jeg kan ikke sige som ved sidste aflæggelse, at vi har forhandlet os til en
god træpille pris.
I år er træpille prisen nemlig steget med 29% og er endda hen over
sommeren steget med yderligere 150kr pr. Ton.
Den sidste stigning er dog sket efter vi forhandlede kontrakt.
Det har derfor været nødvendigt at hæve prisen fra kr. 440 pr. MWH til
kr. 460 pr. MWH. Hvorimod abonnementsbidrag samt effekt bidrag er
uændret.
Grunden til de store prisstigninger er flere, men det vi hører er stort
besvær med at få træ ud af skovene pga. ekstrem dårligt vejr.
Men også en meget større efterspørgsel pga. de mange store
kraftvarmeværkers overgang fra kul til træpiller.
Jeg mener dog vi stadig har en fornuftig varmepris i Bedsted når vi
sammenligner os med andre tilsvarende værker.
Den nok billigste energi er utvivlsomt el fra vindmøller. Der er dog nogle
ting, som forhindrer os i at anvende den. Den største hindring er afgiften
på el, dernæst problemet med lagring af energi. Det er dog paradoksalt,
at vi i mange tilfælde forærer vores overskudsstrøm væk til udlandet, i
stedet for selv at udnytte den. Vi ser store fremskridt med lagring af
energi, men på nuværende tidpunkt er det afgiften på el, der er den store
synder.
Det er så efter 36 år den sidste beretning jeg aflægger, da jeg har valgt at
fratræde min stilling pr. 30.11.18.
Det har været en god tid med mange spændende opgaver, men også til
tider et arbejde med mange spændende udfordringer.
Jeg har haft professionel assistance fra min bestyrelse. Desuden har jeg
haft en super god sparing de sidste 5 år på kontoret. Tak EVA .
Men jeg er nødt til at sige at uden Jens Chr. havde det virkelig været
svært, du har virkelig støttet mig. Tusind tak for det.

Tak til alle jeg har haft fornøjelsen af at samarbejde med. Speciel tak til
Jesper som jeg har samarbejdet med i 25 år, Det har været sjovt men
også til tider meget udfordrende. Tillykke med de 25 år som formand.
Til Tom vil jeg sige held og lykke med jobbet. Håber du bliver ligeså glad
for det som jeg har været.
Hans Leegaard Riis.

