Formandens beretning oktober 2012 til
oktober2013.
Svært år for Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk.
Dønningerne efter at, vi ikke var mellem de 35 dyreste barmarksværker vil ingen ende tage.
Naturgassen bliver dyrere og dyrere og vores underskud stiger, selvom vi prøver at lægge
fornuftige budgetter.
De skatter og afgifter vi pålægges, kan vi ikke gøre noget ved, da de er politisk bestemte. Alene
NOX afgiften er steget med over 100 % de sidste par år. Vi betaler ca. 3 millioner kroner til staten i
forskellige afgifter, her kan nævnes co2 afgift, metan afgift, sikkerhedsforsyningsafgift,
naturgasafgift osv. Det er mange penge for et lille værk med knap 200 andelshavere.
Vi er heller ikke i stand til, at producerer el, der givere et så stort overskud længere pga. den dyre
naturgas og lave elpris.
I dag producerer de decentrale kraftvarmeværker under halvdelen af den el de tidligere
producerede. Kraftvarmeværkerne kan ikke klare sig i konkurrence med vindmøllerne og norsk
vandkraft. Risikoen er hastigt stigende varmepriser, og at vi ikke kan opretholde den høje danske
elforsyningssikkerhed.
I dagspressen er der næsten hver dag artikler om det frie brændselsvalg og, at samtlige
barmarksværker selv skulle bestemme, hvad de vil fyre med, men vor energiminister er meget
stille på området, skønt opgørelser for de 35 værker, der har fået det frie valg viser en markant
billigere varme til forbrugerne. Vi kan jo ikke forstå, vi stadig er tvunget til den dyre naturgas, når
andre er fritaget især ikke, når det kun et år efter har vist sig at være en succes. Forbrugerne på
disse værker, har fået betydelig billigere varme fra 3.500-10.000 kr. om året.
Der skal ikke herske tvivl om, vi føler os meget dårligt og uretfærdigt behandlet. Bestyrelsen har
udvist stort ansvar. I 2007, med den nye bestyrelse, der straks gik i samarbejde med Dansk
Fjernvarme. Fik bestyrelsen meget hurtigt styr på økonomien, der blev skåret ind til benet, ingen
fik en krone for at sidde i bestyrelsen. Meningen var jo at få varmeprisen ned og det lykkedes
meget flot. Fra, at være landets dyreste værk dumpede vi ned omkring nr.40 på listen ud af 70
værker, det siger noget om en bestyrelse der fik vist rettidig omhu, da den jo var interesseret i at
få prisen ned. Men den dag i marts 2012, da vi ikke var blandt de værker, der kom i betragtning til
hjælp, syntes bestyrelsen ligesom det hele intet har været værd og det var en bitter pille at sluge. I
dag ligger vi igen, som et af landets dyreste værker, nu de 35 dyreste er kommet på den grønne
gren.
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Men vi har sadlet op igen. Og er i fuld gang med at finde løsninger sammen med Randers
Kommune og Plan Energi. Der er mange spændende ting på bedding, der kan nævnes DAKA,
VERDO, Allingåbro og overgang til halmfyr, da der må gives et frit brændselsvalg på et tidspunkt i
den nærmeste fremtid. Bestyrelsen vil ikke vælge, det første og bedste tilbud vi får, der ser godt
ud. Vi vil have alle muligheder gennemgået og derudfra tage beslutning.
Gennemgang af de 4 muligheder. Under punkt 5. på dagsordenen Fremtidig strategi.

D17-9-13 forelå beregninger for DAKA og Allingåbro, beregninger der viste en årlig besparelse på
en lille million kroner, der bliver stadig regnet og det er kun midlertidige tal, da der er mange
beregninger og dybdegående undersøgelser der skal foretages endnu.
Halmfyret er den billigste løsning, investeringen vil ligge på ca. 6 millioner kroner, hvor de to andre
kommer på over 10 millioner kroner. Halmfyret vil dermed sikkert også være den løsning, hvor vi
kan få varmeprisen længst ned, men alt det skal beregnes og beslutninger må tages når konkrete
forslag ligger på bordet (kræver også et frit brændselsvalg).
VERDO er stadig i spil. Det er stort med mange brugere og dermed kan varmeprisen bringes ned.
Her er der bare en karenstid på 8-9 år, det er lang tid. Derfor vil vi gerne se andre løsninger, der
har en her og nu effekt. Da det er svært at vente 8-9 år på billig varme. Hvis man betaler sin del af
gælden i værket til VERDO, så kan man komme med før, men alt dette er noget vi skal se nærmere
på. VERDO ligger med en pris på 15.000 kr. for et standard hus.
Vi i bestyrelsen er utrolig glade for, at Randers Kommune hjælper os med beregninger og få sat
skibe i søen, det har været utrolig opløftende at samarbejde med kommunens folk. Det gør jo, at
vi bliver hørt og at byrådet godt forstår, hvilke problemer vi har herude. Kommunen har skrevet til
Energiministeren, for at få ham sat ind i problemerne. Dog uden held endnu, men med det pres,
der er på ham, bliver han nødt til at agere på det.
”Dansk Fjernvarme” presser og presser, for at de sidste 70 barmarksværker også får frit
brændselsvalg. Alt andet vil da være tude-tosset. De små samfund går helt i stå, huse der ikke kan
sælges og det åg, det er at skulle betale alle disse afgifter, der jo i forvejen var høje, men som
regeringen så lige valgte at give en ekstra tand i vejret i 2012,2013 og igen nu i 2014. Den politik
kan ikke fortsætte.
Vi er i fuld gang med at skifte målere. Der var nogle med batteriproblemer - pinlig fejl fra Kamstrup
(til fjernaflæsning).
Minivejrstationen har kørt i 6 måneder og viser sig at være en god investering. Vi regner med en
årlig besparelse på ca.60-80.00 kr. Der var en del målinger, der lige skulle udføres først. Her har
Peter være målemanden og udført et rigtig fint stykke arbejde, med temperaturloggere her og der
for at finde, den bedste placering af Minivejrstationen.
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Køling hos forbrugerne er ikke lige god alle steder, det skal blive bedre. Det vil vi hjælpe til med via
en skrivelse til samtlige brugere, med råd til indstilling af ventiler. Hjælper dette ikke, skal en smed
rundt og gennemgå installationerne. Der er beregnet, at vi smider for 100-120.000 kr. årligt i for
dårlig køling. Dårlig køling er = dårlig udnyttelse af varmen hos forbrugerne. Minivejrstationen og
med bedre køling kan der spares omkring 150-200.000 kr. årligt = 700-1000kr pr. andelshaver.
Vi har stadig dårlige betalere, der af den ene eller anden grund ikke betaler deres regninger til
værket. Det tager vi hånd om i bestyrelsen, med et fremmøde hos de forbrugere, der ikke betaler
til tiden, så vi kan få lavet aftaler om betaling.
Ligeledes er der de sager der ligger i Højesteret, der mangler vi også en del indbetalinger, der jo
bare gør at likviditeten bliver dårligere år for år. I 2014 skal sagerne for ved Højesteret, så må vi
tage det derfra. Det er jo utroligt, at enkelte personer føler sig hævet over landets regler og
trodser disse. Håber der kommer mange penge til udbetaling til værket efter
højesteretsdommene. Så vi kan få de penge, der er værkets og dermed andelshavernes. Langt de
fleste betaler til tiden og gør de ting de skal og så er der ganske få, der bare lige skal stikke en kæp
i hjulet på værket, som formand håber jeg naturligvis, de kommer til lommerne og får betalt det
de skylder. Dette er et andelsforetagende, så alle kan mærke, når der svigtes.
Den nye naturgaskontrakt træder i kraft den 31-12-2013. Vi har tegnet en 2-årig kontrakt med
HMN (HMN er et firma der sælger gas). HMN handler på spotmarkedet for os og der får vi den
billigste pris af tre markeder. Her håber vi, at kunne få naturgassen billigere, end vi har fået de
sidste to år. Da vi kan se, gasprisen har ligget højere med den nuværende kontrakt end ved HMN.
Her skulle vi også gerne få løftet økonomien.

Det næste år skal der arbejdes videre med kommunen og Planenergi, med de fremtidsprojekter vi
har gang i på nuværende tidspunkt. Det kan være nye dukker op. Sidder der nogle i salen med
ideer til den fremtidige strategi, vil vi meget gerne høre.
Vi skal fortsætte bestyrelsesarbejdet som hidtil, med alt hvad det indebærer; besøg hos
andelshavere, sørge for betalingerne falder til tiden holde øje med økonomien osv. osv.
Der er nok at tage fat på. Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for deres store arbejde, her yder alle
noget. Vi tænker også meget, før vi springer på noget, men de politiske beslutninger er vi ikke
herre over, så derfor er vore arbejdsbetingelser begrænsede. Der er bestemt ikke førstevalg på
alle hyller.

Dorthe Granlund
Formand
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