Årsberetning 09/10.
(Velkomst til forbrugere og revisor).
Året 09/10 havde en lang og kold periode på næsten 3 måneder hvor temperaturen
ikke kom over frysepunktet. Dette gjorde at der blev solgt væsentligt mere varme
end i de forrige år, 21.3 mill. kwh., en stigning på 2.7 mill., / 15% sammenlignet
med året før.Forbruget af halm har været 8337 tons, hele varmeproduktionen er
foregået med halm som brændsel.
Der har som i tidligere år været en tilgang af nye forbrugere, således at der pr. 31.
maj var tilsluttet 976, en tilgang på 18 i forhold til året før. Det kan oplyses at 7 flere
er tilkoblet siden 1. juni. Da der i øjeblikket er en tilskudsordning til at skrotte oliefyr,
er det hovedsageligt huse inden for det eksisterende forsyningsområde som bliver
tilsluttet, de kan ofte tilsluttes uden at det er nødvendigt at udvide gadenettet, og
bidrager derfor på sigt til bedre udnyttelse af det samlede ledningsnet.
Nybyggeriet foregår stadig kun i beskedent omfang, bla. ved Rådhuspladsen og
Moselunden, samt det nye storkøkken "Djurs Mad" på Industrivej. Varmeværket har
derfor ikke i det forløbne år foretaget større udvidelser af hovednettet, det har stort
set begrænset sig til mindre forlængelser af små rør.
Opdimentioneringen af rørene i Nørregade og Gjesingvej blev afsluttet i sommeren
09, og dermed var problemerne med manglende tryk i den nordlige del af byen løst.
Da kommunen pt. ikke har noget i støbeskeen mht. nye udstykninger, forventes
ingen væsentlige udvidelser i indeværende år.
På varmeværket er der blevet skiftet brændkammer i den store halmkedel da der
var store problemer med utætheder i det gamle. Det var en større opgave som bla.
medførte at en del af murværket måtte fjernes for at skifte "reservedelen". Opgaven
blev løst af erfarne svejsere fra Danstoker, hvorefter kedlen har været i konstant
drift over hele året.
Vi har i nogle år henlagt penge til nye hovedpumper og større transmissionsledning
til byen.Derfor er de gamle pumper i foråret udskiftet med 2 nye større pumper så
denne meget vigtige del af systemet nu er opdateret og fremtidssikret de næste
mange år.Styringen af pumperne er opbygget sådant at der automatisk kobles om
til reservepumpen hvis der opstår fejl på den pumpe som er i drift. Forsyningssikkerheden er dermed yderligere øget. Forbrugerne har været forskånet for ikke planlagte
afbrydelser, dog har der været uundgåelige kortere lukninger i forbindelse med nye
tilslutninger, repr. mv., men disse forsøges altid at finde sted i sommerhalvåret.
Udvidelsen af transmissionsledningen udsættes endnu en gang da behovet ikke er
øget nævneværdigt i årets løb.
Som alle andre varmeværker er Auning Varmeværk af Energitilsynet blevet pålagt
at finde energibesparelser hos forbrugerne. Størrelsen er bestemt af tilsynet og er
for Auning´s vedkommende 336 Mwh. Rent praktisk er det tanken at varmeværket
skal ud og stemme dørklokker,rådgive om besparelser,få disse realiseret ,og først
når arbejdet er udført vil det tælle med i regnestykket. I bestyrelsen anser vi det ikke
for realistisk at nå dette sparemål, idet alene den praktiske del vil udgøre en fuldtidsstilling.
De kloge hoveder som har støbt disse kugler har måske anet dette, de har nemlig
"tilfældigvis" indbygget en "sikkerhedsventil" som gør det muligt at betale sig ud af

det hele, dvs. for vores vedkommende 50 øre/kwh.=168000 gode danske kroner!!!
Hvem sagde skjult skat????
Årets resultat viser et underskud på 64000 dkr. Det er væsentligt dårligere end budgetteret men skyldes især at der er afsat fratrædelsesløn til varmemesteren. Vi
har afregnet med de sædvanlige 0,36/kwh og fastholder denne pris i indeværende
sæson,prisen er anmeldt til Energitilsynet og kan ikke ændres hverken op- eller
nedadgående uden tilsynets accept. Med den fastholdte pris er fjernvarme i Auning
stadig langt billigere end el- og olieopvarmning. Pt. koster 1 kwh el incl. afgifter og
moms næsten 2 kr., 1 kwh. fjernvarme koster 0,45 kr. incl. moms.
Desværre måtte vi i maj tage afsked med Frank Andersen som havde været varmemester siden 1976. Frank havde været alvorligt syg i flere år, men nægtede at give
op, først i slutningen af april opsagde han sin stilling med fratrædelse ved årsskiftet.
Frank døde 21. maj, og efterfølgende valgte hans hustru Erna at fratræde sin stilling
ved udgangen af juni måned.
Frank var Auning`s mr. Fjernvarme og har altid engageret sig fuldt i alt hvad der
havde med værket at gøre......:fra det lille værk i Nygade, udflytning/nybygning til
kulværket ved Energivej, nybygning af halmværket,fra 250 til næsten 1000 forbrugere,alt dette har Frank været i spidsen for, samtidig med at der skulle fyres og
passes regnskaber.Han var en ildsjæl (i dobbelt forstand) og efterlader et stort savn
hos os i bestyrelsen.
Æret være Frank`s minde.
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