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En måned inde i 2019 og du sikkert har betalt den første rate i fjernvarme, kan du med rette 
tænke: Raterne er nu blevet voldsomt højere uden at jeg får noget for beløbet. Du kan, med 1. 
rate, glæde dig over at rigtig mange af vore kunder skal have penge tilbage fra sidste 
regnskabsår, så den reelle regningsstørrelse først kommer til ”synlighed”, fra 2. rate der 
forfalder til maj 2018 og fremefter. Hvorfor skal du betale så mange penge mere til ingen 
verdens nytte. Merbetalingen dækker over at Folketinget ikke har afklaret et nyt  energiforlig i 
rette tid. Det er jo mange år siden at det stod klart at fra 2019 bortfaldt grundbeløbet. Havde 
politikerne i rette tid, for ca. 3 år siden, lavet det energiforlig vi nu har fået, så ville du som 
forbruger stort set ha´ fået neutraliseret den prisstigning du har fået.  

Det er således sjusk og uden rettidig omhu at Folketinget og dens politikere har sat 
varmekunder i Egtved i denne situation. Med energiforligets vedtagelse har bestyrelsen gang i 
en øvelse (udført af ekstern rådgiver) der skal give bud på en fremtidig varmeproduktion. 
Opgaven afleveres til bestyrelsen i løbet af februar måned 2019. Svaret på opgaven er hvordan 
vi får neutraliseret det prishop, der nu har været nødvendigt af ovennævnte årsager. 

Det er jo i disse tider at varmeforbruget er allerstørst. Det er en god ting at aflæse én gang om 
måneden for derfor at sammenligne det med den styringstabel, der er udsendt. Styringtabellen 
er Egtved Varmeværks bud på, hvad du kommer til at bruge på et normalår. Det er samtidig 
din kontrolmulighed for et acceptabelt varmeforbrug. 

Apropos aflæsning af målere kommer der lovgivningsmæssigt ændringer, der nødvendiggør 
udskiftning af alle Egtved Varmeværks målere. For at tilfredsstille GPRS lovgivningen skal 
alle målerdata sendes krypteret, og det kan vores nuværende målere ikke. Hyppigere målinger 
bliver et krav. Du skal derfor forberede dig på at skulle have nye målere inden udgangen af 
2020. Med de nye målere vil du også se en langt hyppigere opdatering af dit forbrug på E-
forsyning. 

Generalforsamlingen for det ”lille” regnskabsår fra 01.07.—31.12.2018 afholdes den 19. marts 
2019 klokken 19:00. Det sker i forsamlingshusets lille sal. Det ligger allerede fast at 
bestyrelsen fremlægger forslag til nye vedtægter, baseret på en opdatering fra vores 
interesseorganisation Dansk Fjernvarme. Fremtidig produktion forventes også at være et tema. 


