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Et stort antal kunder skal have penge tilbage, jævnfør den årsopgørelse der udsendes ultimo 
januar. Egtved Varmeværk skal udbetale en lille million kroner. Det sker dels fordi folks forbrug 
har været mindre - men det sker også fordi varmeprisen blev sat ned i forhold til budgetprisen. 
 

Du har mulighed for at følge dit varmeforbrug med 
daglige aflæsninger på E-forsyning, hvor der også 
er mulighed for at se en prognose for hvordan dit 
forbrug bliver i ”varmeåret”. 
 
Du har også mulighed for at udskrive en 
styringstabel. 
 
I februar måned afleverer DIEHL i øvrigt 
”projektet” med de nye målere. Et projekt, der er 
forløbet meget tilfredsstillende. 
 

 
Styringen af brænderen til værkets 8,5 MW kedel i 
Søndergade er gået i stykker. Det er ikke til at få reservedele 
til styring, hvorfor en ny skal programmeres fra bunden. 
Arbejdet er sat i gang og forventes afsluttet i starten af 
februar måned. 
 
Arbejdet med udskiftningen kan klares på én dag. Kunder vil 
ikke mærke udskiftningen, da der forinden køres ekstra varmt 
vand i akkumuleringstankene. 
 
Vi kan ikke, og heller ikke når ”ny produktion” står færdig og indfaset - undvære denne 
produktionsenhed. Det er dog klart at kedlen går fra primær driftskilde til reservelast. Derfor skal 
kedlen også i årene der kommer være fuldt funktionsdygtig. 
 
Med regnskabsårets afslutning kommer også ”regnskabets time” Den ordinære generalforsamling 
afholdes den 31. marts 2020 klokken 19:00 i Forsamlingshusets lille sal. Dagsorden udsendes 
separat ved annoncering i Egtved-Posten. 
 
 
 

 

Det er lige mig! 
 
Du har stadig mulighed for at byde ind som 
kandidat til bestyrelsen for en meget spændende 
virksomhed i Egtved. By. Egtved Varmeværks 
bestyrelse er velfungerende, der tager vare på 
kundernes interesser, og påser at værket drives efter 
lovgivning, god økonomi og fremsynethed. Det er 
ikke afgørende om du er teknisk eller regnskabs 
kyndig. Egtved Varmeværk sørger for at du bliver 
klædt godt på til hvervet, der er ulønnet.  
 
Har du lyst eller tror du kender en der har lyst, hører vi 
gerne fra dig.  
 
Send venligst mail til formand@egtvedvarme.dk 
eller ring 2326 7312. 


