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Formandsberetning 2010/11

Indledning
Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er
mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der én
iøjnefaldende ting, der er ny i år. Det er FORMANDEN. Nogen ved godt hvem jeg er, men
jeg er også sikker på at der er flere, der ikke kender mig. Derfor vil jeg præsentere mig
ganske kort.

Præsentation
Jeg hedder Anders Rønshof, 56 år og min hovedbeskæftigelse er at jeg sælger stålrør. Jeg
har i mange år også før min tid i bestyrelsen begyndte, haft et varmt forhold til
fjernvarme. Jeg har siden 1977 arbejdet med det her, dels generelt i form af rørleverencer
til systemproducenterne af fjernvarmerør, og dels med leverancer og udvikling af
løsninger til storbyprojekterne i Danmark. I vores nærhed er det TVIS men ellers er det
VPÅ, Århus - CTR og VEKS i København.
Jeg er gift med Bodil, og bor på Baldersvej. Egtved er en dejlig by, der er værd at gøre
noget for. Min agt og indgangsvinkel som formand er derfor at vi her i byen skal have et
velfungerende Varmeværk.

Varmeprisen
Det er dyrt at varme boligen op. Fjernvarmefolk taler om ”Danmarkshuset”.
Danmarkshuset er et hus på 130 kvadratmeter- bygget i 1980, der er normalt isoleret og
som har fire beboere. Hvis vi kigger på den statistik, der udarbejdes én gang om året, og
uden at gå i taldetaljer, så ligger Egtved lidt over - men i nærheden af gennemsnittet.
Tallene snyder skal i bare vide, men herom senere. Varmeprisen alene skal altså ikke
afholde folk for at bosætte sig i Egtved. De får i tilgift så mange andre gode ting f.eks. i
form af natur, indkøbsmuligheder, righoldigt foreningsliv og kort vej til større byer – og så
skal vi ikke glemme at man i mindre bysamfund kender hinanden og sine naboer.
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Bestyrelsen
Som bestyrelse handler det ikke kun om formanden. Godt nok ”sidder jeg for
bordenden”, men bestyrelsen er et team og fungerer ikke uden de 6 øvrige
bestyrelseskolleger. Dem vil jeg også gerne præsentere.
Birte Christoffersen er næstformand og bestyrelsens tal ingeniør. Birte har blandt andet
udviklet et rapporteringssystem, der måned for måned i regnskabsåret viser tilstanden
omkring produktionen i varmeværket i kombination med budgetterede og realiserede
resultater. Det er et uvurderligt stykke værktøj for bestyrelsen.
Kent Jensen er uden sidestykke bestyrelsens nestor. I 30 år har Egtved Varmevæk har haft
glæde af Kent. Det er, for at bruge et moderne udtryk på dansk, en i særklasse
bemærkelsesværdig løbebane i Varmeværkets historie. Du siger stop i aften fordi du, for
et par år siden, proklameret at du nu ville ud af bestyrelsen. Derfor har bestyrelsen haft
god tid til at positionere sig i forhold hertil.
Birte, Kent og jeg udgør i øvrigt økonomiudvalget i bestyrelsen.
Vi har et teknisk udvalg. I det sidder Peter Kristensen, som formand, og har knapt 20 års
anciennitet i bestyrelsen. Donald Ivarsen sidder i første periode. 3. medlem af udvalget er
varmemester Jørgen Jepsen, og de udgør tilsammen det kollegie, der har kompetencen,
og som hvert år kommer med forslag til forbedringer, og investeringer i teknisk forstand.
Det er udvalget, der foreslår, hvor der skal renoveres såvel i ledningsnettet som i
produktionsdelen, og hvor der skal laves bygningsforbedringer. Det er store som små
beslutninger der tages. I sidstnævnte men ikke uvæsentligt forslag, er det udvalgets
fortjeneste at vi for nylig har fået sat et ”reklameskilt” op, der fortæller at det er altså her
at Egtved Varmeværk bor. Skiltet er i design magen til de, der i øvrigt er rundt omkring
ved byens forretninger og firmaer.
Vi har et WEB-udvalg. I det sidder Søren Andersen (1. periode), Henrik Sandholm (1.
periode) samt undertegnede. Søren har stået for det omfattende praktiske arbejde, med
at lægge hjemmesiden op i nyt design. Henrik har taget del i programmeringsspørgsmål,
som blandt andet er hans spidskompetance. I det Interview, der var i VAF, da jeg blev
formand, sagde jeg at vores hjemmeside skulle moderniseres. Det er den blevet. Den er
færdig – helt færdig er den ikke, og det bliver den nok aldrig, men teknikken bag sitet er
nu til at arbejde med. Det var et must for mig og bestyrelsen, at siden blev mere
dynamisk, og spændende at læse. Siden er nu så færdig som den nu kan blive. På siden er
der mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev, og min opfordring er at – det går I hjem og
gør.
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Vi vil gerne informere om hvad der sker i værkets verden på hjemmesiden. Bestyrelsens
ambition er at siden skal være så aktuel og så righoldig, at de fleste spørgsmål kan
besvares ved at besøge denne. Er der medlemmer, der har bud på forbedringer til
hjemmesiden, er man meget velkommen til at maile til info@egtvedvarme.dk. Hvis der i
det daglige er spørgsmål omkring forsyning og teknik, er det Jørgen Jepsen. Handler det
om rater, manglende betaling eller økonomi etc. er det Anne Marie Biltrup. I kan også
bruge deres respektive medarbejderes mailadresser. I vil ikke for nærværende se at
Egtved Varmeværk vil være at finde på facebook, Twitter eller andre sociale netværk.
Når vore medlemmer har spørgsmål om dette eller hint, er det en bedre idé at skrive frem
for at ringe. Det er ikke sikkert at Varmeværket kan svare omgående, men alle vil få et
hurtigt svar. Hvis et spørgsmål kræver mere omfattende sagsbehandling, vil forbrugerne i
første omgang få et foreløbigt svar.
Som afrunding i beskrivelsen af arbejdet i bestyrelsen vil jeg sige at Varmeværket har en
god bestyrelse, der seriøst og konstruktivt arbejder med daglige problemstillinger, der
kræver bestyrelsens medvirken. Bestyrelsen arbejder også med strategi og visioner.
Bestyrelsen har en arbejdsform, der sikrer at værket sammen med medarbejdere, drives
effektivt og med sund fornuft. Beslutninger tages i rette tid, for at opnå et veldrevet
varmeværk.
Jeg kom ind i bestyrelsen for knapt 20 år siden. Egtved Varmeværk var dengang én
forretning og Egtved Varmeværk er i dag en anden forretning med mere lovgivning, og
mere offentligt tilsyn.
Set over tid har arbejdet i bestyrelsen ændret sig. Beslutninger skal tages hurtigere, og er
ofte mere kompliceret – ikke mindst på grund af den gældende lovgivning. Vi skal som
bestyrelse hele tiden orientere os. Udvalgene er et tiltag til at matche disse krav. Et andet
tiltag, er at foruden bestyrelsesmøder, er der en livlig information, livlig debat og sparring
bestyrelsesmedlemmerne imellem, og der tages beslutninger i mail korrespondance og
mailkonferencer. Vi har i det regnskabsår vi i aften er til generalforsamling i afholdt 7
bestyrelsesmøder.
Fjernvarmeverdenen bliver som sagt stadig mere og mere kompliceret – det skal vi, og
det kan vi som bestyrelse håndtere. Vi er på forkant med det!
Vi er i bestyrelsen bevidste om at vi er en forsyningsvirksomhed i Egtved by, der omsætter
for ca. 20 mio. kr. Vi skal varetage forskellige interesser, og agere i en fjernvarmeverden,
der fintmasket er reguleret af gældende lovgivning. Som eksempel på dette skal vi nu
indberette hver enkelt forbrugers varmeregnskab.
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Regnskabet
Regnskabsåret 2010/2011 har været lidt specielt, fordi det ikke har været 12 måneder,
men kun ni måneder. Årsagen til dette er at vi tidligere år sidst på vinteren har haft meget
lille – ingen eller negativ likviditet. Måden at forbedre likviditeten på var at flytte
regnskabsåret.
Derfor som sagt - ændrer vi nu regnskabsåret, så det økonomiske tilløb til vinteren bliver
længere! Det har ikke været uden udfordringer at ændre regnskabsåret. Den styringstabel
som vort regnskabssystem genererede i indeværende regnskabsårs ni måneder indeholdt
halve måneder – det var ikke så smart. Vi har haft problemer med antallet af rater i
forhold til vores regnskabsprogram. Jeg skal forskåne jer for at komme med en større
udredning om dette, men vi er landet godt. I alt det her har mange forbrugere har stillet
værket spørgsmål som man kunne rubricere som: ”det er ikke som det plejer”  Nej det
er korrekt men det forholder sig sådan. Med den korrekte forklaring er den enkelte
forbruger stillet tilfreds.
Vi lagde ud med en budgetpris på 560,00 / MWh, og indkøbet af gas samt påpasselighed i
omkostninger, har gjort at afregningsprisen kunne sættes ned til 540,00 MWh. Det var et
vigtigt signal at sende til forbrugerne af flere årsager:




Egtved Varmeværk er en virksomhed, der skal hvile i sig selv. Hverken over- eller
underskud. Det er en forskel på 3,5 %. Det kan ikke gøres mere nøjagtigt
Der er umuligt at ramme en budgetpris korrekt. Tænk på hvor svært meteorologer
har ved at forudsige vejret meget mere en 2-3 dage frem.
Hvad sker der ude i den store verden? Olieprisen hopper op og ned alt efter hvad
der sker. Lad mig nævne nylige faktorer. Verdenssamfundet skulle rydde op i
Libyen. USA åbner for sikkerhedslagre af olie, det reducerer prisen. USA har ikke
kunne politisk blive enige om at hæve deres gældsloft – det har skabt uro og
nervøse priser. Jeg tør slet ikke tænke på hvis dollaren genvandt sin fordums
styrke. Der kommer også fremtidige konflikter, der vil lægge pres på gasprisen.

Prisen på gassen
Alt sammen er det jo egentlig faktorer der er lille Egtved Varmeværk uvedkommende. Vi
skal bruge gas til at varme op med – ikke drive verdenspolitik. Det påvirker bare voldsomt
olieprisen, dermed gasprisen og i sidste ende den sum penge, vi skal bruge på at fyre
byens boliger, forretninger og industrier op.
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Vi har medio september 2011 indgået en gaskontrakt. Den er forskellig fra den/de
tidligere. Kontrakten har variabel pris måned for måned, og er indgået med vor hidtige
leverandør HMN. En aftale med fast pris ville være ca. 25 % dyrere. Gasprisen reguleres i
den nye kontrakt på en dansk gasbørs, og ikke som i tidligere kontrakt med notering på
gasolie (Rotterdam). Vi tror i bestyrelsen på, og vi har også fået informationer derom, at
en dansk gasbørs, baseret på udbud/efterspørgsel vil give mere stabile priser. Stabiliteten
kommer fordi der til stadighed findes nye gasfelter, og de der kendes kan udnyttes langt
bedre. Pristabilliteten for naturgas bliver større og større. Modsat kan man også sige at
Rusland får sværere og sværere ved med konsekvens at lukke for deres leverancer. Der er
her for nylig åbnet en gasterminal til 6 mia. kr. i Holland til modtagelse af flydende gas,
hvor den end måtte komme fra. Samtidig bygges der i øjeblikket mange naturgastankere.
Vi har lavet vor kontrakt på denne måde - i lighed - med stort set alle andre
varmeværker. ”Overprisen for fast pris er simpelthen for stor, og vi er derfor i bestyrelsen
bevidst om at i det lys stiller det krav om at have øjne og ører åbne, for hvad der sker i
markedet. Vi er nødt til at tage ”de stik” hjem vi kan, når verdensøkonomien er så
elendig.

Egtved Varmeværks strategi
Vi har i det sidste år arbejdet med strategi, der mundede ud i en plan, der over en 20 årig
periode, og efter at have investeret 60-80 mio. kr., ville have udflyttet Egtved Varmeværk
fra Søndergade til en placering i byens periferi. En plan der blev gjort i tre tempi, således
at den løbende kunne justeres, og som udgangspunkt ikke belastede forbrugerne
væsentligt.
Egtved Kommune havde udsendt en udviklingsplan, hvori der stod, at man gerne så
Varmeværket flyttet, fordi man ved det. kunne åbne Egtved Ådal. Dette ønske
muliggjorde og legitimerede vores plan, fordi vi ikke under normale forudsætninger, og
med den nuværende lovgivning, kunne gennemføre strategiplanen. Det er i øjeblikket
ikke tilladt at konvertere afgiftsbelagt brændsel (gas) med noget der ikke er (flis).
Strategiplaner er i nogens øjne noget man gør en gang imellem, men jeg er sikker på at i
fjernvarmeverdenen er det kommet for at blive. Vilkårene skifter og dermed må
strategien løbende justeres.
Vi tog vor plan med til et møde med Vejle kommune for overordnet at få en
tilkendegivelse om at kommunen ville støtte strategiplanen - såvel politisk som
myndighedsmæssigt. Vi var ikke ret langt henne i afviklingen af mødet før bomben
sprang. Vejle kommune havde absolut ingen planer om at kræve Egtved Varmeværk væk
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fra Egtved Ådal, og de vidste faktisk ikke, hvorfor dette var nævnt i udviklingsplanen for
Egtved by. Må jeg i den forbindelse bare erindre om at man som forfatter (og det er Vejle
Kommune der er udgiver udviklingsplanen), normalt har et ansvar for det man udgiver på
tryk! Det kunne have sparet Egtved Varmeværk for en del arbejde.
Bomben gjorde at vor plan faldt til jorden. Planen ville som nævnt have:










Flyttet Egtved Varmeværk til periferien af Egtved by i tre tempi over en 20 årig
periode, på et fremtidssikret areal for kommende produktionsanlæg.
Sikret at Egtved Varmeværk i perioden havde et up-to-date produktionsudstyr.
Sikret i første omgang mere stabile priser tenderende til lavere priser i fremtiden.
Prisfordelen ved nyt produktionsudstyr anvendes i høj grad til at afdrage de
investeringer, vi må foretage.
Sikret nødvendige arealer til fremtidig produktion. Jeg tror på at fremtidens
varmeproduktion vil være et miks af mange mere pladskrævende
produktionsformer. Det kan vi umuligt fysisk håndtere i Søndergade.
Sikre at Egtved i høj grad vedbliver med at være et attraktivt bosætningssted.
Faktisk ville vi gerne at Egtved Varmeværk kunne ”reklamere med lave
fjernvarmepriser”.
Give mulighed for konvertere eksisterende naturgasforbrugere i byen til
fjernvarme. Der er ikke mange af dem men de skal have muligheden.

Der var, når vor rådgiver skal sige det, når bestyrelsen og jeg som formand skal sige det:
ingen negative sider ved planens gennemførelse. –Og da slet ikke for Vejle Kommune. De
skulle bare sige ja, og måske have givet en garanti for de lån vi måske var nødt til at lave.
Det tager de sig i dag også betalt for!
I tiden lige efter mødet med Vejle kommune var skuffelsen og frustrationen meget stor.
Fakta er at vi ikke kan få lov til at lave et flisbaseret produktionsanlæg, det er lovgivningen
pt. Ikke til – og så -måske alligevel kommer muligheden.

Landspolitik
Der er en landspolitisk vinkel på det her. Folketingets partier taler meget om energi,
boligopvarmning, og hvordan får staten kradset nogle indtægter ind. Det nuværende
energiforlig skal fornyes senest til januar 2012. Det er sagens kerne, og der er jo ikke
længe til.
De kan ikke blive enige på borgen, og derfor sidder vi som bestyrelse for Egtved
Varmeværk handlingslammet og uden mulighed for en modernisering af vores
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produktionsudstyr. Flere partier har nævnt at man godt ville tillade frit brændselsvalg for
varmeværker under 20MW, men få lavet lovgivningen hertil, det magtede de ikke før et
forestående valg. Nu er valget overstået og det er kun for politikerne at smøge ærmerne
op. Herfra kan vi godt sige det direkte: se at komme i gang!!
I gamle dage fik staten næsten alle sine indtægter ved beskatning af lønindkomsten +
nogle giftskatter (bl.a. cigaretter). I dag opkræves en langt større andel ved skat på
forbruget. Det er opkrævning uden for skatteloftet. Med aftenens fokus på fjernvarme,
bevæger vi os væk fra en tilstand, hvor de bredeste skuldre bærer de bredeste åg, til en
tilstand hvor det er et lotteri, hvad man betaler alt efter hvilken opvarmingskilde/-form,
og hvor man bor geografisk.
Det er her at min pointe om snyderi i statestikken, og hvor Egtved Varmeværk ligger i
forhold til gennemsnittet.
I har sikkert alle familie eller kender nogen der bor i en af landets store byer. Her er det
de store kulfyrede kraftværker der producerer varmen – og det er ikke afgifts belagt. Der
er områder i Danmark enten geografisk eller udviklingsmæssigt kan få lov til at fyre med
CO2 neutralt fils – det er afgiftsfrit. Ja og så er der naturgassen til Egtved, den er belagt
med en høj afgift. Det er urimeligt og uretfærdigt. Jeg har haft debatindlæg i flere af
landets aviser, og jeg har tilsvarende skrevet til Dansk Fjernvarme for at vække dem fra
deres søvn, for at de skal få ændret denn eksisterende tilstand: at beboere i store byer
fritages for afgift medens folk som os i Egtved ”piskes” med afgifter. Sandheden er at et
storbyhus opvarmes for 11-13.000 medens et hus i Egtved koster 17-20.000. Jeg vil godt
hviske jer i ørerne: Var Naturgassen ikke afgiftsbelagt, så var det et billigt brændsel.
Min opfordring til folketingets 179 politikere er at de må sætte sig i rundkreds og få
vedtaget en energi og skattepolitik, der rækker langt ud i fremtiden. Naturgassen skal ikke
brandbeskattes og det at fyre med kul fritages. Uanset hvad der fyres med må det være et
”must” med en ensartet beskatning al den stund at danskerne bredt skal bidrage til
landets økonomi. Jeg kunne faktisk godt se en fremtid, hvor alle energiafgifter til varme
blev opkrævet direkte på måleren. Det ville være retfærdigt.
Der har været rygter fremme om at varmeværker med en produktion mindre end 20 MW
får frit brændselsvalg. Det vil gøre at Egtved Varmeværk kan gennemføre sin strategiplan
med et flisværk.
Vi i bestyrelsen sidder ikke tilbage i stolen, og er skuffede ret længe. Vi må se vore
muligheder. Én af dem er at vi i bestyrelsen sikkert nok i det regnskabsår vi er i, tager
beslutning om bygning af en elkedel. Den skal via strøm varme vand op. Ja – men strøm er
da dyrt. Ja - korrekt i nogle situationer, og i andre situationer er der overskud af strøm, og
så er den billig – den kan blive så billig at man får penge for at aftage den. En større og
større andel af dansk el-produktion baserer sig på vindenergi, og den er ustyrlig!
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Varmeværkerne kan styre produktionen, ved at aftage produktionen når forbruget af el er
i ubalance i forhold til produktionen. Nu skal I som forbrugere ikke tro at vi her har et
guldæg, og dermed en guldåre, der løber ned i varmeværkets kasse. Vi investerer i en
elkedel, fordi vi ønsker forbrugerne har stor forsyningssikkerhed. Vi investerer i en elkedel
fordi den i sammenligning med andet produktionsudstyr er billig at etablere. Ca. 1 mio.
kr. pr MW. Til sammenligning er det for solvarme op imod 5 mio. kr. Når det er sagt så
tænker vi virkelig også på solvarme. Anlægsprisen er som bekendt høj, usikkerheden
omkring forrentningen stor, men driftsudgiften er lav. Udviklingen af disse anlæg er
enorm og effektiviteten bliver bedre og bedre. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid,
vil bestyrelsen stå i en situation, hvor vi skal tage beslutning om mulig etablering af et
solvarmeanlæg. Det er bare ikke så nemt med værkets nuværende placering i
Søndergade. Adressen for et solfangeranlæg er en hindring for etablering af et sådant. Vi
har ikke pladsen. Alt hvad vi i bestyrelsen gerne vil, ender op i manglende pladsforhold.

Målere
For et par år siden fik vi nye målere. Det var et stort arbejde og vi måtte genere hver
enkelt forbruger med installation af de nye målere. De nye målere kan fjernaflæses men
det fungerede ikke særlig godt i starten. I dag kører det faktisk godt. Målerne er også
sladderhanke for utætheder i forbrugernes varmeinstallation. Måleren registrerer det
fjernvarmevand der leveres til huset, og det der sendes retur til varmeværket. Såfremt
forskellen er mere end 10 % får værket en alarm, der undersøges og giver forbrugeren
besked.
I den forbindelse vil jeg godt opfordre til at man taler med sit forsikringsselskab. Flere
giver nemlig rabat på husforsikringen, hvis forbrugeren har lækageovervågning. Rabatten
er typisk i størrelsesordenen 3-500,00 årligt, så det er da værd at tage med. Lykkes det for
jer at få en præmienedsættelse, så send Egtved Varmeværk en varm tanke. Nogle
selskaber kræver at det kolde vand er med i overvågningen, og det må i så som forbruger
tale med vandværket om.
Som en effekt af at vi har installeret nye målere, kan vi også se, når forbrugere piller ved
varmværkets installation i eget hus. Det har én forbruger gjort. Vi har bedt forbrugeren
bringe sit anlæg til en sådan stand at et autoriseret VVSèr vil godkende det; det siger
lovgivningen. Der er tale om trykbærende anlæg, som kan forvolde stor skade på
personer og bygninger, hvis der sker ulykker. Vi har haft lukket for fjernvarmen hos
forbrugeren, og der er først for nylig åbnet igen, fordi anlægget nu er bragt i orden og
godkendt.
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Solfangere
Vi har ikke noget imod at vore forbrugere installerer solfangere. Der er bare nogle ting,
der skal overholdes. Solfangeres vand må under ingen omstændigheder komme i kontakt
med fjernvarmevandet. Det er et krav at der installeres en varmeveksler, eller separat
kreds i varmtvandsbeholderen. Arbejdet skal udføres af en aut. VVS firma.

Forbrugernes betalingsevne
Vore forbrugere vil gerne have vores varme vand; langt de fleste betaler til tiden, men der
er løbende en kerne der ikke betaler eller betaler for sent. Vilkårene er at vi leverer
varmen og forbrugerne har dermed indgået en aftale om at betale til givne terminer. Det
kan således ikke overhovedet komme som nogen overraskelse, hvad der skal betales, og
hvornår der skal betales. Værkets bogholderi bruger store ressourcer for at inddrive
penge, og vi beder om advokatbistand i en række tilfælde for med fogedrettens hjælp at
få vores penge. Advokatbistand og dermed advokater er dyre i drift; de sliber ikke uden
vand, det kommer skyldner selv til at betale. Når alt kommer til alt, er summen af de
penge vi må afskrive i år lidt større men jeg vil betegne de faktiske tab som relativt
beskedne. Der ligger i beløbet for i år også et slæb fra tidligere regnskabsår. Det er ikke af
uvilje fra Varmeværkets side; det har bare ikke kunnet afsluttes før.

Afkøling
Tidligere års kæphest har været afkøling. Det er det stadig. Vi har i flere år opkrævet
strafafgift hos de forbrugere, der ikke afkølede nok. Det fortsætter, og vi skal i bestyrelsen
have diskuteret om strafafgiften ikke skal øges. Man kan godt forestille sig en
differentieret ordning, hvor dem der afkøler mest belønnes og dem der lader
fjernvarmevandet løbe igennem deres anlæg. Skal straffes progressivt. Det er lidt molbo
at pumpe mere vand rundt i ledningsnettet, fordi forbrugerne ikke har indreguleret deres
varmeanlæg. Der er hjælp at hente på vores hjemmeside om disse ting, ligesom det VVS
firma du normalt anvender, kan hjælpe. Må jeg henlede opmærksomheden på at retur
termostatventiler, der måske har siddet 20, 30, 40 år måske ikke altid længere helt virker
efter hensigten (De korrigerer sikkert for langsomt).
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Det er muligt at få en vis vejledning fra Egtved Varmeværk, men grundlæggende skal
forbrugeren tale med VVS installatøren. Det er nu engang sådan at varmeværket laver
varme og installatøren varmeanlæg. Han har ekspertisen på området.
Apropos afkøling. Egtved Varmeværk har lavet et nyt aflæsningsskema, hvor man kan
udregne den gennemsnitlige afkøling, for de perioder man aflæser. Det duede de gamle
aflæsningskort ikke til. Aflæsningskortet vil senere også komme som en excel- fil, så
tallene skal læses ind i skemaet og så vil regnearket selv kunne regne den gennemsnitlige
afkøling ud.

Renovering
Vi begyndte sidste år at renovere på Præstevænget, Trannisvej og Toftevej. Desværre
blev vi ikke færdige, og det havde tre årsager
 Vi i bestyrelsen fandt først relativt sent ud af at det var nødvendigt, og om vi havde de
økonomiske midler til det.
 En entreprenør, der begyndte 5-6 uger senere end det var aftalt.
 En vinter der startede tidligere og hårdere end forudsat og umuliggjorde arbejde
Vejret er vi ikke herre over men for punkt 1 & 2, har vi for fremtiden taget /vil tage skridt
til at det forhåbentlig ikke gentager sig. De skridt vi har taget, er at vi vil eliminere at Kong
vinter står for døren, inden vi er færdige med årets renovering. Fremtidige renoveringer
vil begynde om foråret, når frosten er gået af jorden. Der vil, for den entreprenør, der skal
udføre arbejdet, blive stillet krav om dagbøder såfremt tidsplanen ikke overholdes.
Der skal herfra lyde en beklagelse for at det tog så lang tid, og samtidig en tak herfra for
jeres tålmodighed til beboere, i de områder entreprenøren arbejdede.
Det at vi havde entreprenør så lang tid i byen, havde også en positiv effekt; nemlig den at
de var klar til hurtig udrykning, de par gange vi havde et brud i byen.
Vi nåede som sagt ikke Toftevej sidste år. Derfor blev det 2011. Vi er færdige, og det er
mit indtryk Østergaard Entreprise har gjort et godt arbejde, ikke mindst sikret af en god
formand på stedet.
Vi er ikke færdige med at renovere ledningsnet. Ørvigvej står for tur – det er kanalrør.
Æblehaven og Rosenhaven skal også renoveres. Her er der tale om præ-rør men de
muffer, der er anvendt til samlinger er ikke tætte. Det starter en korrosion, hvoraf vi har
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set de første brud. Området er jo tidligere søer/højmoser, så det er alfa og omega at
samlinger er tætte.
Nye huse i Egtved, betyder i det væsentlige ikke større behov for varme, da disse har et
beskedent forbrug. Vi har også set at flere får installeret jordvarme, i den forvisning at
ejeren selv tror at det er billigere. Tal fra Dansk fjernvarme viser at det er det ikke, så vi
ser altså gerne nye huse som forbrugere hos Egtved Varmeværk. Som energivenlige huse
har de et forbrug, der er meget forskelligt fra den ældre boligmasse i byen. Jeg kan ikke
love noget, men måske vil vi tarifmæssigt, og med ændrede faste afgifter, kunne tilbyde
et tilpasset produkt til fremtidens hus.

Uddannelse
Gennemsnits ancinieteten i vor bestyrelse falder kraftigt i disse år. Bestyrelsen bliver efter
denne generalforsamling lænset for 50 års erfaring ud af den samlede anciennitet. Jeg har
på bestyrelsesmøder i løbet af året plæderet for at bestyrelsesmedlemmer skulle tage på
kursus. Dels for at lære noget, dels for at få gode indtryk fra branchen og endelig for at
etablere et netværk. Vi har i bestyrelsen deltaget i en del kurser – det samme gælder
personalet. I tiden der kommer, vil der stadig lyde en opfordring, fra mig, til at mine
bestyrelsesmedlemmer kan få indtryk, få kompetencer på relevante kurser.

Samarbejde
Jeg har en intension om også at vi på flere niveauer skal indlede samarbejde med andre
varmeværker. Vi sidder med de samme udfordringer, og det er jo oplagt at vi sammen
kan gøre det bedre. Der er allerede i dag et løst samarbejde, på den tekniske side, og det
er godt. Det er ikke noget der skal forceres, men jeg går ind i det med en tro på at det
med tiden vil medføre ændringer. Hverken personale, bestyrelse behøver af den årsag at
få nervøse trækninger.
Vores forening Dansk Fjernvarme tæller godt 400 varmeværker af vidt forskellig karakter.
Der er store, der er små, der er gamle værker, og der er nye. Jeg kunne godt ønske mig at
foreningen tog sig mere af varmeværkers i Egtved størrelse. DF skal rumme alle – det
kniber det lidt med, som det er nu. Egtved Varmeværk orienterer sig i øjeblikket om andre
interesseforeninger kan være et supplement eller en erstatning for vort medlemskab i
Dansk Fjernvarme.
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Generator
Der er én hændelse, som selv om den er uden for regnskabsåret, nødvendigvis må nævnes her
på generalforsamlingen. 12 timer inde i det nye regnskabsår skete der en kortslutning i vor
generator. Generatoren er det der laver elektricitet til det offentlige net, når motoren kører,
og dermed laver varme. Du kan sammenligne generatoren med belastningen på en
motionscykel. Hvis den ikke var der, ville motoren ikke lave nok varme. Og generatoren tjener
penge på salget af strømmen. Generatoren er en sag på 16500 kg, så det var det tunge grej,
der skulle til, for at få den ud af bygningen. Generatoren er nu meldt klar efter endt reparation
i Tyskland, og vi vil se den geninstalleret og sat i produktion om ca. 14 dage. Økonomisk er det
en reparation til ikke under 1 mio. kr., og inden vi er færdige, kan vi måske lægge en ½ oveni.
Egtved Varmeværk kommer i det store hele ikke til at betale noget af det her; det har vi
forsikret os imod. Men det er klar, når Kraftvarmeanlægget nu har stået stille i 12 uger, har vi
foretaget nødvendige og oplagte renoveringer og serviceringer så vi er klar til at producere på
fuld kraft. Vi står med et anlæg, der er i sit efterår, og derfor trænger det sig på med at få
truffet nogle beslutninger for fremtidig produktion. Dertil vil vi gerne have hjælpen, viljen og
muligheden fra politikerne.

Afslutning
Hvis jeg har sagt det jeg har skrevet, er der kommet mere end 4500 ord ud af min mund.
Hvis du om en uge godt vil genopfriske det jeg nu har stået og talt om, så vil denne
beretning ligge på vores hjemmeside.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke personalet for gennem hele året at få værket til at køre
optimalt. Jeg vil takke leverandører for det arbejde de har gjort. Det skulle man måske
ikke, for de har jo fået deres penge men alligevel; de har ikke altid kigget på klokken, når
det brændte på. Tak til revisor for udført arbejde, og ikke mindst sparring. Som en kuriøs
ting gik det op for revisor at det officielle navn på Egtved Varme Amba. Ikke var det vi
stod registreret med, men slet og ret ”varmeværket”. Svend Erik Prüsse har været helt
nede i Varmeværkets DNA for at finde beviset, og dermed få vort navn hos
myndighederne gjort korrekt.
Endelig vil jeg takke bestyrelsen for det gode arbejde i har gjort i årets løb, fordi I er
blevet valgt, har armene ikke været lagt over kors, og pæren slået fra. Jeg er glad for alles
engagement i forhold til driften og femtiden for varmeværket. – Men det er også
nødvendigt.
Jeg har nu været rundt om mange af de ting der rør sig i Egtved Varmeværk. Hvad er sket
og hvad skal ske? Med disse ord, stiller jeg formandens beretning til debat og afstemning.
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