Bedsted Fjernvarmes ordinære
Generalforsamling
Mandag, den 28. september 2020

Bestyrelsens mundtlige årsberetning
v/ formand Jesper Abel Skovsted

(Det er det talte ord der gælder)
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Beretning
Årsberetningen vil som sædvanlig være opdelt i to indlæg:
1. Bestyrelsens beretning v/ fm. Jesper Abel Skovsted
2. Teknisk / administrativt beretning v/ driftsleder Tom Nørgaard

Året kort fortalt
Indledningsvis kan bestyrelsen berette om et varme år 2019/2020 med en forholdsvis
mild vinter, dog til tider mere blæsende sammenlignet med f.å.
-Varmeåret bød således på en marginal stigning i såvel produktion som salg af varme
til forbrugerne.
-Projekt fjernaflæsning afsluttet med tilfredsstillende resultat.
-BFV har stadig udfordringer på træpille prisen, uagtet det nu er på et lavere prisniveau.
-I marts i år blev DK ramt af COVID 19. BFV er indtil videre kommet omkring
Coronaen ved nogle forholdsvise mindre ændringer i dagligdagen.
-Renovering af hovedledningen i Stormgade.
-Der er blevet arbejdet på alternative brændselsformer i det forgangne år med respekt
for Codvid 19 indflydelse på arbejdet hermed.
-Energibesparelser udfases ultimo 2020. NOX-afgift fortsætter dog på et relativt lavt
niveau.

Udvikling i produktion og salg af varme på BFV
Som det fremgår af den skriftelige årsberetning i årsregnskabet er der sket en stigning
i BFV`s produktion og salg af varme til forbrugerne på hhv. 2 og 3 %.
Ledningstabet fortsætter på et acceptabelt niveau. Der er tale om et mindre fald i
forhold til f.å. på 1%. Udviklingen i produktionen og salget af varmeenergi m.m. vil
senere under den tekniske beretning blive uddybet af driftsleder Tom Nørgaard med
flere konkrete tal, vurderinger og kommentarer.
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Årsopgørelser
I lighed med tidligere år blev årsopgørelserne udsendt via PBS oversigterne for
august måned. Efter at regnskabet var gjort op måtte BFV tilbagebetale DKK
836.000 til i alt 345 forbrugere. Derimod har 109 forbrugere fået en efterregning og
har således måtte efterbetale DKK 279.000.

Årsrapport 2019/2020
Årsregnskabet bliver aflagt uden de helt store afvigelser i.f.t. de foregående år.
I forhold til årets budget lander toplinjen i årsregnskabet på 10 % under budget.
Bundlinjen realiseres med et årsresultat DKK -284.000 mod budgetteret overskud
DKK 217.000. F.å.`s resultat udgjorde et underskud DKK -360.000.
En enkel omkostningspost nemlig vedligeholdelse af kedelanlæg stiger med DKK
170.000 i forhold til f.å. Stigningen skyldes primært, at der er blevet udskiftet 2 gl.
pumper på værket. Der er til gengæld en mindre udgift til vedligehold af ledningsnettet på DKK 90.000.
Årets resultat er, jfr. varmeforsyningsloven, underlagt ” hvile i sig selv princippet.”
Der er tale om ” non profit ” virksomhedsdrift, der igen bevirker, at resultatet skal
indregnes i budgettet for det kommende år 2020/2021. Der er således tale om, at
kommende budget skal have indregnet et underskud på DDK 284.000.
Med henvisning til bestyrelsens skriftlige årsberetning i årsrapporten, vurderer bestyrelsen årsresultatet som værende tilfredsstillende.
Bestyrelsen vil senere i dagsorden indstiller årsrapporten til generalforsamlingens
godkendelse og decharge.
Årsrapporten vil i øvrigt blive forelagt i sin helhed under dagsordens punkt 3.
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Den forventede økonomiske udvikling i 2020/2021
Jfr. bestyrelens skriftlige årsberetning i årsrapporten 2019/2020 forventes indeværende varme år forbrugsmæssigt at ligge på niveau med 2019/2020.
Træpilleprisens himmelflugt de sidste 2-3 år er nu for aftagende om end ikke prisen
forsat er relativ høj. BFV har i maj i år lavet kontrakt på leverance for indeværende
varme år. Prisen er faldet med 12-13 %
Som følge af faldet på træpilleprisen er der budgetteret med et prisfald pr. MWH på
ca. 4 %. KW prisen budgetteres således til 48 øre.
Budgettet vil i øvrigt blive forelagt i sin helhed under dagsordens punkt 4.

Projekt fjernaflæsning
På sidste års generalforsamling orienterede bestyrelsen om implementering af et nyt
fjernaflæsningssystem.
Projektet er nu afsluttet. Anlægsinvesteringen blev realiseret ca. 12 % under anlægsbudgettet hvilket svarer til et totalt investeringsbeløb på 1,6 mio. kr.
Energistyrelsen har bekendtgjort, at fra og med 2021 skal alle ny installationer kunne
håndtere fjernaflæsning. Inden udgangen af 2025 skal alle varmeforsyningsselskaber
have implementeret fjernaflæsningssystem.
Driftsleder Tom Nørgaard vil senere uddybe gennemførelse af projektet og brugen af
aflæsningssystemet.

Fremtidsplaner
Et par bemærkninger til BFV`s planer på den korte bane.
Bestyrelsen har besluttet, at forsyningsområdet ældste hovedledning som lægger i
Stormgade skal renoveres. I forbindelse med gennemførelse af udvidelse af forsyningsområdet i øst byen blev BFV opmærksom på, at hovedledningen gennem
Stormgade op til Kjærgaardsvej er i en dårlig stand og relativ underdimensioneret.
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Projektet er lige påbegyndt og forventes færdig ultimo 2020. Forventet anlægsbudget
ca. 2,5 mio.kr.
På den lidt længere bane arbejdes videre på muligheden for nye brændselsformer etc.
I fortsættelse af sidste års generalforsamling har bestyrelsen arbejdet ud fra 4 scenarier: 1. Renovering / ny kedel på BFV + solvarme. 2. Varmepumpe + solvarme.
3. Varmepumpe + flis. 4. Varmepumpe.
Ultimo 2019 blev ingeniørfirmaet Niras inddraget til belysning af scenarierne på
såvel den tekniske bane som den økonomiske del, herunder rentabiliteten i det enkelte
scenario.
Bestyrelsen besluttede i foråret 2020 at inddrage det 5. senarieo - halmkedelanlæg
som også udmærker sig ved en relativ god rentabilitet.
Arbejdet er henover foråret og forsommeren blevet forsinket pga. COVID 19.
Endeligt har Niras hen over sommeren ansporet BFV til evt. at overveje en solvarmeanlæg med en relativ stor produktionseffekt. Dette vil kræve et stort areal og
forventelig en relativ stor investering. BFV har, for at tilsikre at alle muligheder
bliver belyst og udtømt, valgt at lade Niras fremkomme med en overordnet view eller
screening af sidstnævnte oplæg eller om man vil det 6. scenario.

Energibesparelser
Godt nyt f.s.v.angår energispareordningen. En ordning der er blevet kritiseret af
energisektoren. Hvilket de seneste årsberetninger for BFV`s kan bevidne.
Der er inden for de sidste par år kommet politisk bevågenhed på energispareordningen. Ordningen er vel meget mildt sagt absolut ikke levet op til dens intentioner?
Rigsrevisionen har givet hård kritik af energispareordningen og måden den er
indrettet på, samt af store energiselskabers interne handel med energibesparelser. DF
har af flere gange opfordret Folketinget om genforhandling af aftalen/energispareordningen.
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Dette er nu sket i det, at ordningen om energibesparelse ophører ultimo 2020.
Hertil kommer – som en lille sidebemærkning – at NOx-afgiften fortsat eksisterer.
BFV har således igen i år måtte afsætte udgiften hertil i budgettet.

Myndighederne arbejder med ny model for regulering af varmesektoren
Dansk Fjernvarme har haft de første møder med myndighederne, der efterlyser input
til, hvordan fremtidens regulering af vores sektor kan se ud.
Med klimaaftalen fra før sommerferien, blev aftalepartierne enige om, at de ambitiøse
CO2-reduktionsmål i klimaloven har skabt behov for en ny model for regulering af
fjernvarmesektoren, der skal sikre en omkostnings- og klimaeffektiv omstilling af
sektoren. En væsentlig pointe i aftalen er desuden, at regeringen skal fremlægge
forslag til regulering uden unødvendige administrative byrder og med inddragelse af
sektoren.
Det betyder også, at politikerne har lyttet til Dansk Fjernvarme og med Klimaaftalen i
juni nu endeligt har begravet de stemmeaftaler fra 2016 og 2017, der fra starten har
været et misforstået forsøg på at tvinge en økonomisk regulering igennem.
Politikerne har nu sendt bolden tilbage til Energistyrelsen, der på ministerens vegne
skal fremlægge nye modeller for en grøn regulering af fjernvarmen.
Dansk Fjernvarmes bestyrelse fremlagde allerede i sommeren 2019 et
gennemarbejdet forslag til en moderne og grøn regulering af fjernvarmesektoren. Det
var i oplægget CO2-neutral fjernvarme i 2030. Et oplæg der viste en anden vej end
indtægtsrammer og benchmark og som kunne bringe Danmark tættere på målet om
en grøn omstilling. Med det som udgangspunkt har Dansk Fjernvarme nu været til de
første møder med myndighederne, og der er også planlagt flere møder om reguleringen med Energistyrelsen.
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Covid 19
Som nævnt indledningsvis er DK ramt Covid 19. Forsyningssektoren har, jo i lighed
med de øvrige markedssektorer, måtte reagere på myndighedernes forordninger og
påbud. DF har løbende holdt medlemmer orienteret omkring status på myndighedernes opgørelser. Vi har løbende modtaget orientering på de gøremål og tiltag vi
som forsyningsselskab skulle varetage eller være ”obs.” på.
BFV har hidtil ikke haft de helt store udfordringer. Korrekt afstand og håndhygiejne
m.m. bliver praktiseret.
I april og maj har bestyrelsen benyttet sig af telefonmøder. Ligesom fælles fysiske
mødeaktiviteter i regi af DF er minimeret til næsten nul.

Afslutning
Sluttelig vil jeg gerne rette en tak til BFV`s forbrugere forretningsforbindelser
samt personale for et godt og et positivt samarbejde i det forgangne år.
Ligeledes vil jeg rette en tak til mine bestyrelseskollegaer for et positivt samarbejde.

Tak for Jeres opmærksomhed.

-----------------------------Årsberetningen overgår herefter som bilag / protokollat til generalforsamlingen den 28. september 2020.
Bedsted, den 12. september 2020

Jesper Abel Skovsted
Formand
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