Marts 2018

Vinteren har ikke sluppet sit tag endnu. Den sidste uges tid har der været stort
behov for varme. Vi har næsten sendt den mængde varme ud vi kan. Skal der mere
til, kan temperaturen på fremløbet hæves.
Ekstraordinære generalforsamling(er).
Den 1. marts 2018 afholdtes på værket den første ekstraordinære
generalforsamling for at få flyttet regnskabsåret til at være lig med kalenderåret.
Det betyder så også at vi får et halvt regnskabsår fra 1. juli til 31. december.
Forslaget blev godkendt, men kan ikke endeligt vedtages før endnu en
ekstraordinær generalforsamling er afholdt. Det sker den 22. marts 2018 klokken
19:30 på værket Søndergade 35.
E-forsyning
Flere og flere af vores forbrugere bruger i dag E-forsyning og dens muligheder. Du
har mulighed for selv at aflæse dit forbrug på månedsbasis ligesom du selv kan
indtaste dine forbrugsdata. Vi skal fra varmeværket opfordre til at man månedsvis
aflæser sit forbrug for at holde sig a jour med dette. Du har ligeledes mulighed for
at se de dokumenter, der ligger ”mellem dig som varmeaftager på den ene side og
Egtved Varmeværk på den anden. Af statistikken fremgår det at 57 % anvender
PC, 30 % tablet og endelig 13 % mobil i varmeaftagernes måde at få fat i
informationen på.
En ventil virkede ikke automatisk.
Egtved Varmeværk havde søndag besøg af Egtved Brandvæsen på Lergårdsvej, da
det røg ud af bygningen. Værkets vagthavende mand blev tilkaldt og hurtigt kunne
det konstateres at en ventil ikke havde åbnet som den skulle. Det betød at en
begrænset mængde glukol (sukkervand) blev overophedet og dermed kreerede
dampen. Med manuel åbning af ventilen var problemet løst, og brandvæsenet
kunne køre hjem i garagen igen.
Hændelsen viser så også at der allerede nu er kraft i solen. Vi glæder os til at se
mere af den.

