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Bestyrelsen har nu udsendt indkaldelse til ordinærgeneralforsamling den 23. oktober 2018. klokken 
19:00 i forsamlingshusets lille sal. 

På det bestyrelsesmøde som er afholdt den 27. september blev årets regnskab for 2017/2018 
gennemgået og underskrevet.  

Det ser nu ud til at et nyt energiforlig kan være underskrevet umiddelbart efter efterårsferien (uge 
42). Det giver på den ene side ro på og klarhed over hvad vi må og hvad vi ikke kan. Omvendt ser 
bestyrelsen at vi går en meget travl periode i møde. Vi skal have fundet en produktionsplatform, der 
giver lavere priser end dem vi kender i dag. Jo før vi kommer i gang, jo før får vi lavere priser.  

Tænk på en planlægnings-, opførelses– og idriftsættelses tid på måske 3 år i forhold til det faktum at 
vi fra 1. januar 2019 mister et tilskud på ca. 3-4 mio. kr. hvert år. Politikeres manglende lyst til at 
gøre noget, har forværret situationen.  

Vi har, for at være opdateret på vore muligheder for fremtidig produktion, inviteret vor 
interesseorganisation Dansk Fjernvarme til at komme og fortælle bestyrelsen om fremtidige 
produktionsplatforme. Det kunne være levering af varme udefra, flis, mere sol og alt sammen i 
kombination med en varmepumpe. Vi forventer at Dansk Fjernvarmes information samt Dansk 
Fjernvarmes kommende landsmøde  i slutningen af oktober klæder os bedre på. Bestyrelsen skal 
være i ”stærkeste” opstilling til at træffe beslutninger om kortest mulig tid. Da Bredsten–Balle 
Kraftvarmeværk har samme situation, er de inviteret med til mødet. 

Vi har tidligere skrevet om en utæt ventil på den ene akkumuleringstank på værket. Udskiftning er 
nødvendig men tiden er udskudt til foråret, da vi nu går ind i de store produktionsmåneder, hvor hele 
klaveret skal spille. En mulig tidsplan er april/ maj måned 2019. 

På Egtved Varmværk skal vi til at danse POLKA. Ikke rigtigt men POLKA er en ny opfindelse: Pris 
- og Levetidskatalog. Alle aktiver skal registreres. I princippet ned til mindste kuglepen. Der skal 
registreres for anlægskategorier og –tidspunkter ligesom der skal registreres for standard levetider og 
standardpriser (forstå det hvem der kan). Kataloget vil i fremtiden danne grundlag for regulering af 
fjernvarmebranchen. Oprettelsen forventes at give øget aktivitet på værkets kontorfront. 

Solen har af mange grunde ikke længere ”så godt fat i vor solpaneler”. Vi kan glæde os over at fra 
starten af maj til midt i august var solen alene om at klare varmebehovet på Egtved Varmeværk. Vi 
måtte endda hver nat afkøle en masse næsten kogende vand for at have plads til næste dags 
produktion. Den varme kunne vi godt bruge nu men havde ikke dengang lagerkapaciteten. 

Vi håber de kommende måneder bliver rigtig varme til gavn for vore varmeaftagere. 
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