Kære Andelshavere,
Set i lyset af den seneste tids indgreb fra regeringens side, i danskernes hverdag, må det
forventes, at vi ikke vil være istand til at gennemføre afholdelse af den ordinære
generalforsamling som planlagt den 28. april 2020.
Skulle det ske, at vi må aflyse/udsætte generalforsamlingen, vil meddelelse herom blive
offentliggjort i Ugeposten.
P.b.v.
Rikke Husher
Bestyrelsesformand

Bestyrelsens beretning 2019
Fakta
Priser incl. moms
MWh-pris
Effektbidrag pr. m3
Samlet varmesalg
Antal forbrugere
Antal m3 rum

2019

2018 (7 mdr.)

2017/18

2016/17

2015/16

481,25
16,25
14.712
794
344.124

490,00
9,50
6.410
792
343.517

431,25
16,25
15.526
790
342.980

400,00
16,25
15.162
785
341.593

462,50
16,25
15.011
779
339.966

Årets varmesalg for dette første fulde kalenderår efter regnskabsårets omlæggelse har været på 14.712 MWh,
hvilket er ca. 95% af det budgetteret (15.500 MWh). Det mindre varmesalg skyldes både en mild vinter i starten af
året, samt et vådt men meget lunt efterår og en december måned som igen i år var meget mild. I perioden blev der
tilsluttet 2 ny forbrugere.
Administration
Den daglige drift varetages af driftsleder Henrik Stigaard Petersen sammen med driftsassistent Erik Sylvest Nielsen.
Kontorholdet (telefon, korrespondance og bogføring m.v.) er fra medio marts 2019 blevet varetaget af vores nye
kollega Laila Beck Sørensen.
Drift
Produktionsapparatet består af 2 fliskedler på hhv. 4 og 5,5 MWh og 2 oliekedler på hver 5 MWh. Endelig har vi en
akkumuleringstank til at udligne spidsbelastningsperioderne og dermed give en mere kontinuerlig produktion. Alt i
alt kan værket uden problemer klare nuværende og kommende varmebehov.
Vi har i dette varmeår brugt 6.617 ton flis og 520 liter olie.
Vores ledningsnet er stadig i generelt god stand, men ledningsnettets alder taget i betragtning og som oplyst på
sidste års generalforsamling er vi i gang med at udarbejde en flerårig renoveringsplan. I den anledning har vi i midten
af november fået overfløjet hele ledningsnetværket med en termografisk drone. Denne viste ikke overraskende,
steder hvor ledningsnettet trænger til et eftersyn, og dette er vi så gået i gang med her i starrten af 2020. Vi prøver
hele tiden at være på forkant med at reparere utætheder og brud ved anvendelse af termografering af ledningsnettet.
Vi har i 2019 haft 1 brud, som vi naturligvis har fået udbedret.

VEND

Økonomi
Dette første fulde regnskabsår efter regnskabsårets omlæggelse til at følge kalenderåret var også året, hvor vi
omlagde vores rater. Fra vi tidligere opkrævede 10 rater om året (juli og december var ratefri), så opkrævede vi i
2019 i kvartalsvise rater. Dette gjorde at vi i de første måneder efter nytår var en smule i likviditetsvanskeligheder
og måtte have forhøjet vores kassekredit. Årsagen til dette var til dels rateomlægningen, men også grundet
omlægningen af regnskabsåret. Tidligere ville Henrik og Erik aflæse målerne af så tæt på regnskabsårets afslutning
(31. maj) som muligt og så ville eventuel tilbagebetaling af for meget opkrævet aconto ligge i sommermånederne,
hvor vi jo normalt ikke har mange udgifter til flis og lignende. Men i 2019 skulle målerne aflæses så tæt på nytår som
muligt, det vil sige lige omkring juletid. Herefter skulle der både betales for meget opkrævet aconto retur til jer
forbrugere, og der skulle betales flis og øvrige udgifter samtidig med at vi ikke fik acontobetalingerne ind månedsvis,
men nu kvartalsvis. Vi klarede dog skærene og kan orientere om, at det har givet administrativ luft, at der ikke
længere opkræves månedligt men nu kvartalsvis.
Årets resultat efter varmeforsyningsloven er et underskud på kr. 91.235, hvoraf kr. 178.201 er underskud overført
fra 2018, så isoleret set har der i 2019 været et overskud på kr. 57.406.
I budgettet for 2020 er indregnet et forventet underskud på kr. 178.201. Varmeafregningsprisen pr. MWh for den
kommende sæson stiger med ca. 9%, og den samlede varmeudgift vil stige ca. 4,5%. Med en budgetteret pris pr.
MWh på kr. 525 for 2020 kan vi fortsat kalde os et af de billige varmeværker i Nordsjælland.
Det regnskabsmæssige resultat er, jf. myndighedskrav, udarbejdet både som et regnskab efter regnskabslovens
principper og et som følger varmeforsyningsloven. Vi har valgt at udsende et sammendrag af årsregnskabet efter
varmeforsyningsloven med denne beretning. Det samlede årsregnskab og balance kan rekvireres ved henvendelse
til Fjernvarmeværket eller hentes på vores hjemmeside.
Øvrige tiltag
For regnskabsåret 2021 (1. januar til 31. december 2021) opkræves effekt- og forbrugsbidraget igen i 4 lige store
rater som forfalder i hhv. januar, april, juli og oktober måneder. Det bevirker at årsopgørelsen og eventuel
overskydende/manglende betaling vil blive afregnet med 2. rate i april måned, da disse ikke kan udregnes og
fremsendes før året er gået, og da 1. kvartal allerede forfalder i januar, rykker vi derfor åropgørelsen til 2. kvartal.
Overskydende/manglende beløb modregnes i 2. rate sålesdes, at manglende beløb vil blive opkrævet sammen med
2. rate og overskydende beløb vil blive fratrukket 2. rate.
Vi fik i foråret gennemrenoveret den lille kedel, så nu kan den holde i rigtig mange år igen. Det blev en kostbar
renovering på knap kr. 600.000. Den store kedel skal også have et eftersyn, men det bliver først i
sommermånederne, når vi slår over på den lille kedel og den store alligevel sættes ud af drift.
Vi har i de seneste år ikke været specielt gode til at afkøle vores returløb, hvorfor vi i bestyrelsen har besluttet at vi
i 2020 vil arbejde på, at vi alle bliver bedre til dette og forstår, hvad der kan gøres for ikke at blive opkrævet strafafgift,
fordi vi sender vand retur som er for lidt afkølet. Det vil vi være opmærksomme på i løbet af 2020.
Afslutning
Samlet set mener vi i bestyrelsen, at der er god grund til fortsat at se optimistisk på Græsted Fjernvarmes
økonomiske og driftsmæssige fremtid.
P.b.v.
Rikke Husher
Bestyrelsesformand

