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Det var en meget glad formand, der sammen med sin bestyrelse satte underskrifter
på en aftale med Bredsten-Balle Kraftvarmeværk den 24. maj 2018. Vi har arbejdet
med aftalen gennem lang tid og det er som sagt til stor glæde i begge bestyrelser.
Aftalen handler om samarbejde i bred forstand. Første synlige resultat er at
BBKV´s driftsleder fra 1. juni 2018 skal arbejde i Egtved. Hvorfor skal Egtved
Varmeværk ikke selv have sin egen driftsleder? Fordi der ikke er timer nok til det i
stillingen. Der er godt nok isenkram nok at se efter på vort værk men det
overvåges kontinuerligt af værkets SRO (styring, regulering og overvågning)
anlæg vi fik fornyet i forbindelse med indførelsen af 4. produktionsplatform
(solvarme). Der er alarmer for stort set alt, så meget skal gå galt, hvis varmen
skulle falde ud.
Nu skal vi til at arbejde med og udvikle aftalen. Der findes ikke mange tilsvarende
aftaler i det danske fjernvarmeland. Vi vil helt sikkert støde på fremtidige
udfordringer men på ingen måde nogen så store at de ikke kan løses. Begge
bestyrelser vil i fællesskab vinde over de ”knolde” der måtte komme.
Jeg vil også gøre det klart at der ikke med aftalen vil ske en sammenlægning af
værkerne. Det ligger blandt andet i ejerformen (a.m.b.a.) som et lokalforankret
forbrugerejet andelsselskab. Vi sælger ikke arvesølvet ud af byen. Når det er
skrevet, vil vi i tiden fremover se tiltag, der kan forbedre begge værkers drift. Med
aftalen skal vi helt sikkert drive den synergi frem, der er at finde.
Vi besluttede i bestyrelsen at værket i Søndergade skulle understøttes med en
nødgenerator, så Egtved Varmeværk i al fremtid vil kunne køre uden ekstern
strømtilførsel. I al fremtid betyder at vi enten stadigvæk kan få tilført naturgas og
har varmt vand i tankene. Kabler er trukket og dieselgeneratoren ankommer i uge
22.
Renoveringen i Rosenhaven forløber godt og planmæssigt. Det forventes at
arbejdet er færdigt til Sct. Hans. Som beboerne kan se, har Vejle Kommune ønsket
at alle flisebelagte arealer erstattet med nye.
Regnskabsår 2018/19 lakker mod enden, og travlheden melder sig i vort
bogholderi. Dels skal vi have regnskabsmæssigt overblik på året der er gået, for at
bestemme afregningsprisen, dels skal vi budgetmæssigt finde ud af hvad prisen
skal være i det nye regnskabsår, der løber frem til 31. december 2018. Det bliver
således kun et halvt regnskabsår, da vi fra 2019 skal følge kalenderåret.
Produktionsmæssigt går det helt forrygende på solfangerfeltet. Det producerer i
øjeblikket meget mere end vi kan/skal bruge. Derfor er vi nødt til om natten at
cirkulere 90 grader varmt vand i solcellerne for at afkøle. Det er lidt synd men vi
er nødt til at skabe plads til næste dags produktion.
Egtved Varmeværk er også omfattet af loven om persondata, der træder i kraft den
25. maj 2018 (GDPR). Vi har indrettet ”firmaet” til at håndtere dette. Du kan læse
om vor politik på vor hjemmeside. Politikken er i øvrigt et oplæg fra Dansk
Fjernvarme.

