Alt sammen forhold, der har påvirket økonomien i positiv retning.
Noget af overskuddet vil gå til at betale det akkumulerede underskud.
Vi er stadig igang med at udskifte

Kamstrupmålere og de sidste vil btive skiftet i løbet af 2015.

I det forløbne år har værket kørt uden de store tekniske problemer.

Alt i alt et nemt år, hvad angår

driften.

Restancer.
Vi har restancer for omkring 400.000kr. Det skyldes penge vi har til gode hos forbrugerne. Vi gør
alt hvad vi kan for at kræve værkets tilgodehavender op hos de forbrugere der ikke betaler.

Website.
Ulk har fået ny hjemmeside. Den gamle stod til at blive lukket ned. Bestyrelsen har besluttet at
fortsætte samarbejdet med DFF med en fremtidssikret løsning.

Bestyrelsen.
Undrer sig over at blive kaldt lukket og udemokratisk af nogle få personer. Da vi på de seneste to
generalforsamlinger er valgt på demokratisk vis, uden modkandidater og af en enstemmig
generalforsamling hvor vi har fået mandat til, at forfølge de scenarier, der var lagt frem, for at
bringe varmeprisen ned.
Vi har altid fortalt, hvad vi vil, hvad vi står for og hvad vi arbejder med. Vi har også fortalt at det
ikke er let, da vi er påvirket af lovgivning. Vi har gjort vores til, at potitikerne btiver klar over for,
hvilke ekstra skatter, der bliver tildelt barmarksværkerne. Vi har skrevet breve til pressen og
landets politikere, vi har udtalt os til t4 radio, aviser og forskellige fagblade.
Og vi mener det har medvirket

ti! at vores Borgmester i Randers Claus Omann Jensen er gået
aktiw ind i kampen for at hjælpe os. Der bliver rent faktisk lyttet tilos, Kommunen betragter os for
en ligeværdig partner i vores fælles farsøgpå at skaffe bitligere varme til forbrugerne.
Lene Andersen, direktør for Miliø og Teknik, takkede på mødet mellem uLK, vERDo og Randers
Kommune d.13.august bestyrelsen for at varetage et arbejde, som er vanskeligt og stormomsust i
lokalsamfundet.

Fremtidigstrategi.
Det generalforsamlingen beslutter d.22.oktober, er det bestyrelsen skal arbejde videre med.

TAK.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen

for det fantastisk gode samarbejde vi har haft.

I har hver i sær haft jeres force, der har

gjort at vi har haft et helt unikt samspil.

Godt drenge, tak Dorthe

