Formandens beretning for regnskabsåret 2014/2015

Så blev det tid til den ordinære generalforsamling i ULK.
Det har været et år med mange udfordringer.
Det startede stille og roligt, vi fik fordelt posterne og arbejdsopgaverne imellem os, dog meldte
Søren Laursen klart ud at han ikke ønskede at udføre nogen opgaver og derfor var suppleanterne
hurtigt med ind over, da opgaverne var mange og vi alle har job ved siden af. Siden hen valgte
Søren helt at trække sig fra bestyrelsen.
Vi skrev i et af vores første nyhedsbreve at vi overtog et veldrevet værk, det er desværre ikke helt
korrekt, idet der ikke var lavet et budget og en opdateret liste over hvem der er andelshaver i
vores Amba var heller ikke til stede.
Da Sønderhald kommune i 2003 på opfordring af daværende bestyrelse, pålagde samtlige
forbrugere af værket forblivelses pligt, så antog bestyrelsen at så var alle andelshavere.
Men man kan kun blive andelshaver hvis man selv fysisk tager stilling hertil, det kan ikke arves
eller påtvinges ved køb af ejendom med forblivelsespligt.
Og vigtigst hvis man ikke kan opfylde vedtægternes paragraf 3.1 så kan man ikke blive
andelshaver.
Vi fik rådgivning af Dansk Fjernvarme og helt nøgternt var det et simpelt ja/nej spørgsmål, er jeg
andelshaver eller ønsker jeg ikke at være andelshaver.
Vi har fået svar retur fra de fleste nu, men det har holdt hårdt.
Vi er 148 andelshavere, 14 varmeaftagere og 30 har ikke svaret retur, de er derfor også registreret
som varmeaftagere.

Hvorfor det så er mig og ikke Niels der står her og afgiver beretning for året der er gået, det er det
fordi der desværre er en beklagelig stemning i vores byer. En tone som selv de færreste kan stå
imod i længden, og jeg forstår dig til fulde Niels hvorfor du fik nok.

Der er vist ikke nogen tilstede i salen i aften der ikke er klar over hvad de 7 mener at vi skal gøre
med dette værk.
Der hvor kæden springer af, er at DE i deres iver efter at få deres vilje gennemført, helt glemmer at
der altid er to sider af den samme sag.
Og som bestyrelsesmedlem skal man repræsenterer dem begge, og ikke kun det man selv mener.

Da vi kom i bestyrelsen lå der en klar generalforsamlingsbeslutning om at vi skulle undersøge
muligheden for en kontrolleret nedlukning af værket, 98 stemmer for og 38 imod.
Denne opgave har vi arbejdet meget med, og da regeringen bekendtgjorde at der muligvis ville
komme frit brændselsvalg pr 1 juli 2015 så begyndte vi også at undersøge dette.
Bestyrelsen, undtagen Søren L som udeblev, var alle i Aalborg til informationsmøde arrangeret af
Dansk Fjernvarme, for at høre om 1 mwh biomasse, der måske ville blive en realitet fra juli 15.
I den forbindelse vil jeg lige klart melde ud, at loven først blev vedtaget i folketinget d 4 maj 2015
og pr 1 juli 2015 trådte den i kraft.
Per Hougaard fra DFP er i gang med at udarbejde to projektforslag, et for en lukning og et på
biomasse, som vi forventer er færdig arbejdet inden for 1 måned til halvanden.
De projektforslag kan klart belyse, hvad konsekvenserne er ved det ene eller andet valg.
Uden dem hvordan kan I så vide hvad I stemmer for?
Vi ser også frem til en afklaring om værket fremtid, men vi finder det uansvarligt at stemme om
noget uden at kende konsekvenserne.
Og med blik på værkets fortid, og de beslutninger som har ledt os hen hvor vi står i dag, så skylder
vi os selv at belyse denne sag fra alle sider, inden vi beslutter os.
Der har været megen snak om hvad prisen på et standard hus i Gassum Hvidsten eller Mellerup
koster.
Men hvad kan vi bruge det til, ikke meget idet vi bor i Uggelhuse/Langkastrup
Gassum Hvidsten var gældfri da de kom med i den første pulje af frit brændselsvalg, det er vi langt
fra og vi kom ikke med i pulje et.
Gassum Hvidsten har ikke skiftet motor i utide, det har vi
Vi kan ikke sammenligne os med dem, vi skal kun se på hvad kan betale sig for os.
Alt andet er ligegyldigt
Hvad er det så for nogle udfordringer vi står overfor i ULK:
Fra 31 december 2018 bortfalder tilskuddet til at motoren står stand by
Kommunens forsøg på at tvangstilslutte 61 husstande er mislykkedes, der kommer kun 2-3 med
om 8 år og ca 10 pensionister har fået dispensation, og deres hus skal først kobles på ved hussalg,
noget der bevirker at deres husværdi bliver væsentligt forringet, i forhold til hvis de var fritaget for
værket.
45 husstande aftager ingen varme
Kun 25% aftager den mængde varme de skal i forhold til deres husstørrelse

Ledningstab i vejen på 65- 70%
Der skal indkøbes mere jord hvis halmløsning vælges pris ukendt
Pilotering af hele grunden hvorpå der skal bygges pris ukendt ( geotekninsk rapport fra værkets
opstart)
Udskiftning af rørerne i enderne (alle sideveje) pris ukendt

Derfor vil vi som bestyrelse anbefale jer at stemme nej til en investering indtil projektforslaget
foreligger så konsekvenserne er fuldt belyst.

Hvorfor har så mange indenfor det sidste år koblet af.?
Det har vi i bestyrelsen fået skylden for.
Vi takker for den store tiltro til vores evner.
Men begrundelsen, for mit eget vedkommende i hvert fald ligger et andet sted.
I januar 2014 skrev daværende bestyrelse et åbent brev til Randers kommune følgende citat:
”Grundlaget for at drive dette værk er bristet” og nu måtte kommune komme os til hjælp
Og i april 14 inviterede bestyrelsen til informationsmøde med energitjenesten
De fortalte om jordvarme, pillefyr og luft-vand varmepumper

Før dette møde havde 5 deres egen varmekilde, 5 stk
Nu er der 35 der har afleveret deres måler og yderligere 10 aftager ingen varme.
Vi skiftede i maj 14 på opfordring fra daværende bestyrelse.
Grundlaget for at drive dette værk er bristet.
Vi taler om vores alles privatøkonomi, og netop derfor er det så vigtigt at vi kender
konsekvenserne af vores valg.
Bestyrelsens vigtigste opgave er at skaffe den billigst mulige varmepris til alle, om det er kollektiv
eller egen varmekilde, skal afgøres af os alle, når projektforslagene er klar.

Værket har i år produceret 6367 mwh hvoraf 2239 er solgt til forbrugerne differencen på 4128
mwh er ledningstab svarende til 64,8 %
Delt op i de to byer ser tallene ud som følger

Der er pumpet 4007 mwh til Uggelhuse hvoraf kun 1451 mwh er afregnet ved forbrugerne samlet
tab 2556 mwh 63,8%

Der er pumpet 2360 mwh til Langkastrup hvoraf 788 mwh er afregnet med forbrugerne samlet tab
1572 mwh 66,6%

Der er solgt el for 1.473.526kr heraf er modtaget 874.438 kr i grundbeløb, det er dette tal som
bortfalder fra december 2018
Det er 33.460 mindre en sidste år idet det ikke har kunnet svare at starte motoren op
Der er indkøbt 497.857 kubikmeter gas det er 50.462 kubikmeter mindre end sidste år

Vi overtog en restance på 429.705,18 fordelt på 17 restanter, i samarbejde med advokaten og
forbrugerne er den nu nede på 6 restanter der skylder 162.735,33
Vi håber ligeledes at vores nyhedsbreve har været et positivt indlæg som har medvirket til at I har
kunnet følge vores arbejde i det forgangne år.
Værket har, en overdækning, som skyldes flere faktorer:
Budgetlægning midt i et regnskabsår kan bevirke at omkostningerne ikke bliver fordelt korrekt,
dette bevirker sammen med de faldende gaspriser og indbetalinger fra restanter, at I alle skal have
lidt nedsættelse i jeres varmeregning i indeværende regnskabsår.

