Årsberetning 08-09.
(Velkomst til forbrugere og revisor).
Året 08/09 ligner forbrugsmæssigt næsten forrige år. Der blev målt et salg på
næsten 18,6 mill. kWh, en forøgelse på ca. 0,5 mill. kWh.
Der var oprindeligt budgetteret med et salg på 19 mill. kWh., og det var sikkert
også nemt nået hvis der havde været en "normal" vinter.
For at leverer denne varme er der forbrugt 7490 tons halm , det forventede
forbrug var 8000 tons. Den oliefyrede central på Bakkesvinget
nåede at brænde 4000 ltr. olie af, inden den blev sat på pension.
Tilgangen af nye forbrugere har haft samme størrelse som tidligere,der er
tilsluttet 40 nye i årets løb, således at der pt. er 958 aftagere.
De nye kunder er en blandet skare af industri,nybyggeri samt eksist. huse som
før har været olie- eller elopvarmede.
Der har været og er stadig en del graveri i fortove og gader i forbindelse med
ændringer og udvidelser af ledningsnettet. I efteråret 08
blev der anlagt rør fra Kirkegade ad Tårupvej og frem til gadenettet ved
Bakkesvinget som jo havde sin egen oliefyrede central.Samtidig
blev der anlagt ledninger ind i boligområdet ved Tårupvej hvor en del af de nye
forbrugere stammer fra. Der har i flere år været ønske fra
en del husejere om at blive tilsluttet fjernvarme,men det er først blevet muligt nu,
hvor der er anlagt tilstrækkelig ledningsstørrelse. Det er
iøvrigt sidste del af denne ledning som der i øjeblikket arbejdes med i
Nørregade.Her erstattes de gamle rør fra 60èrne af den nye store
ledning som føres til Middelgade/Nygade hvor fjernvarmeværket først lå, her er
rørene af rigelig størrelse.
Selv om den dagligt omtalte finanskrise nok også har ramt Auning og dermed
påtænkte nybyggerier, udvidelser mv. er det dog ikke gået
helt i stå, bl.a. har byen fået en Rådhusplads hvor der ikke er meget rådhus
tilbage men i stedet opført nye bygninger, området mellem
Gerstrømsvej og Nygade er færdigudbygget,ved Kirkegade står også et enkelt
hus og ved Moselunden er del 1 næsten udbygget, medens
der ved del 2 er 4-5 huse under opbygning.
Derimod er der intet sket med Frisagrunden og det tidligere baneområde syd for
stationen. Salget af grunde er gået helt i stå både ved
Moselunden og Bakkesvinget.Det er dog som den negative tendens er ved at
vende, men dem som har erhvervet grunde ligger næsten alle med et hus som
helst skal sælges før der sættes gang i et nyt byggeri.
Nu skal man jo nok være meget forsigtig med at spå om fremtiden, men en ting
er sikkert, et storkøkken skal etableres i Auning, og der skal bruges varme,
masser af varme, omregnet hvad der svarer til 30-40 alm. parcelhuse. Nu er der
jo ikke noget der er så godt at det ikke er skidt for noget, det gælder desværre

også her.: Køkkenet skal nemlig opføres på Industrivej lige over for Prinfo Djurs,
her er der gadenet, men rørene er for små til det store forbrug, derfor er værket
desværre nødt til at grave de forholdsvis nye rør op, og erstatte dem med større
rør. For værket havde det været mere hensigtsmæssigt hvis kommunen havde
valgt en placering på arealet mellem byen og Datagraf. Her er området udlagt til
industri for flere år siden og varmeværket har rør af rigelig størrelse. En positiv
gevinst ved placeringen på Industrivej er dog at det ikke belaster transmissionsledningen ind til byen, denne ledning er som omtalt tidligere år ved at nå sin max.
kapacitet, men den vil p.g.a. det stagnerende byggeri ikke blive opdimentioneret
i indeværende år.
På værket har det igen været muligt kun at bruge halm som brændsel,de 4000
liter olie er brugt ved centralen til Bakkesvinget som blev taget ud af drift i
oktober 08. Vi har været skånet for større rørbrud og havarier, der har ikke været
afbrydelser i forsyningen ud over de kortvarige som uundgåeligt opstår i
forbindelse med nyanlæg eller ændringer af gadenettet,men det tilstræbes
naturligvis at udfører disse i sommerhalvåret. På værket har der dog været tiltagende problemer med utætheder for vand i den store halmkedel, hvorfor det er
besluttet at skifte hele brændkammeret inden fyringssæsonen. Denne enhed
færdiggøres på fabrik, hvorefter den så skiftes med den utætte del. Da det er ret
store dimentioner, ca. 3x4 mtr. er det nødvendigt at fjerne en del af murværket for
at udføre reparationen men så forventes det også at fungere problemløst
fremover.
Vor nuværende halmkontrakt kører på sidste år, så der er i foråret tegnet ny kontrakt med stort set de samme leverandører frem til 2014. Vi har måttet gribe lidt
dybere i lommerne idet halmprisen er steget en del siden nuværende kontrakt
blev tegnet i 2001,dengang var grundprisen 380 kr./ton halm. Den nye grundpris
er aftalt til 520 kr. for første leveringsår, stigende til 550 kr./ton det sidste år. Det
forventes dog ikke at øge varmeprisen over for forbrugerne, da halmkøbet ”kun”
tegner sig for ca. 1/3 af værkets udgifter. Der har ikke været problemer med at
få den rette halmmængde, flere har endog henvendt om at komme i betragtning
leverandører. Man må så håbe tilbudene stadig står ved magt hvis der skulle
blive en meget kold vinter, idet halmprisen er omkring 650 kr/ton hvis der skal
leveres mere halm end aftalt fra de normale leverandører.
Selv om vi er et forbrugerejet varmeværk uden nogen som helst form for økonomisk støtte eller krisehjælp udefra, er vi alligevel dikteret stramme regler.
Tidligere regnskabspraksis har i grove træk gået ud på at trække udgifter fra
indtægter, henlægge til øremærkede udvidelser, og derefter fastsætte det
forgangne års kWh. pris til et niveau så regnskabet balancerede omkring 0.
Energitilsynet som er vores ”overmand” har hidtil ikke anfægtet denne praksis
men loven siger at der skal opkræves den pris som er anmeldt til tilsynet,dvs.
0. 38kr/kWh som vi anmeldte sidste år har dannet grundlag for opgørelsen i året
08-09. Havde vi gjort som tidligere ville afregningsprisen have ligget omkring
0.35 kr/kWh. Prisen for nuværende år er derfor anmeldt til 0,36 kr/kWh.Dette

vil fremover gøre at prisen kan få store udsving i både op- og nedadgående
retning. Det vil med andre ord sige at vi i bestyrelsen skal forudsige hvordan
renteudvikling,byggeri og vejr vil være et år frem i tiden, krav som højtlønnede
finansfolk, fremtidsforskere og vejrguder end ikke evner at opfylde. Vi håber
forbrugerne vil vise os nåde hvis vi rammer lidt ved siden af!.
Årets overskud på 902.000 kr. må betegnes som meget tilfredsstillende og med
en pris på de før nævnte 0,36 kr/kWh. er fjernvarme stadig meget
konkurrencedygtig sammenholdt med el-/olieopvarmning. Det er derfor ikke
usandsynligt at der bydes velkommen til forbruger nr. 1000 i løbet af det næste
års tid. Øvrige detaljer omkring regnskabet vil revisoren gennemgå senere.

Slut.

