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Bestyrelsen har afholdt møde den 26. juni 2018. Det er det bestyrelsesmøde hvor
denne får forelagt et 11 måneders regnskab samt juni måneds estimat (regnskab
59). Talmaterialet skal bruges til at fastsætte næste regnskabsårs priser, der træder i
kraft den 1. juli 2018.
Det 60. regnskabsår er specielt derved at det kun. er på 6 måneder. Det er vedtaget
på Christiansborg at fremtidige regnskaber skal følge kalenderåret, hvorfor vi er
nødt til at lave et 6 måneders regnskab for at komme i ”takt”.
Varmeprisen stiger fra 400,00 til 430,00 eksklusiv moms. Med moms bliver den
nye pris 537,50.
Hvorfor stiger varmeprisen? Det gør den fordi der i det regnskab vi går ud af var
indregnet 2.300.000,00 kr. som tidligere tids overskud. Det er lovbestemt at vi skal
gøre sådan. For det nye regnskab er gældende at naturgasprisen er stigende, og det
er vi nødt til at tage højde for. Tænk på at det er blevet dyrere at fylde bilen med
brændstof.
Fast afgift, målerleje og gebyrer er uændrede.
Alle priser meddeles til energistyrelsen og offentliggøres på vor hjemmeside inden
regnskabsårets start. Se i øvrigt på vor hjemmeside www.egtvedvarme.dk.

På bestyrelsesmødet kunne denne orienteres om at renoveringen af Rosenhaven er
tilendebragt. Nødstrømsgeneratoranlægget er tæt på at være installeret. Der er på
den ene akkumuleringstank konstateret at der er en defekt ventil. Det betyder at vi
på ”et passende tidspunkt” skal have udskiftet denne. Vi vil i samme ombæring få
foretaget tankinspektion at denne og nabotanken for evt tæring og støvsuget for
slam. Ved at gøre det samtidig, kan vi spare 700 kubikmeter vand.
Mængden af sommerdage i år er jo for længst overhalet af tilsvarende sidste år. Vi
har stort set ikke brugt en kubikmeter gas siden starten af maj. Generelt har
forbrugerne nok i det regnskabsår vi går ud af brugt lidt mere fjernvarme.
Der er jo endnu ikke kommet noget energiforlig. Der er politisk ”træthed” for at få
det gjort færdigt. Vi på varmeværket frygter at der går endnu et år før vi er i mål.
Politikerne er allerede nu gået i ”valgattitude”. Det borger ikke for politiske
beslutninger. Det skrækkelige ved det her er at forbrugerne i Egtved Varmeværk og
ligesindede naturgas bundne brandbeskattes helt urimeligt. Vi vil ikke inden vi
kender betingelserne investere i nogen produktionsplatform for bedring af
økonomien. Fra et forlig er i hus, vil der gå ca. 3 år inden ny produktionsplatforme
kan sættes i kommerciel drift. Det skyldes alle de faser et sådant byggeri skal
igennem.
Generalforsamlingen for 2017-2018 er sat til den 23 oktober 2018 klokken 19:00 i
Egtved Forsamlingshus lille sal.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.
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