Øster Toreby Varmeværk Beretning 1/7 - 31/12
2018
Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen for ØTV sig - formand og
næstformand fortsatte som tidligere, arbejdet i bestyrelsen fortsatte i det følgende
halvår som tidligere.

Beretningen vil for det følgende halvår omfatte følgende punkter:









Årets drift i tal.
Nye forbrugere.
Halmforhold.
Mødevirksomhed.
Hulemose-omlægningen.
Hvervekampagne for andelshavere.
Fjernvarmepriser over årene.
Afsluttende bemærkninger.

Dette halvårs resultat, efterfulgt af forrige halvårs resultat til sammenligning.
Drift

Resultat

Varmeproduktion

20.281 MWh

Varmeproduktion

21.602 MWh

Ledningstab

Opgøres ikke for perioden

1

Ledningstab

Opgøres ikke for perioden

Halmforbrug

3.949 tons

Halmforbrug

4.694 tons

Olieforbrug

0 tons

Olieforbrug

0 tons

Varme modtaget fra
Metalcolour

592 MWh

Varme modtaget fra
Metalcolour

660 MWh

Solproduktion

5.235 MWh

Solproduktion

3.431 MWh

Udnyttet sol

4.488 MWh – I alt 22 % af samlet produktion

Udnyttet sol

3.409 MWh

Forbrugere pr. 31 dec. 2018

1.890 -- heraf andelshavere – 487

Forbrugere pr. 30 juni 2018

1.884 -- heraf andelshavere – 496

Halvårets resultat

-506.750 kr. Efter forrige års akkumulerede
overdækning på 304.971 kr. bliver årets resultat en
underdækning på -201.779 kr.
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Nye forbrugere:
Som rigtig mange af jer ved, kommer der en ny skole i vores lokalområde. Vi har været
indkaldt til et orienteringsmøde mht. varmeforsyning til den nye skole. Der er ikke
indgået nogle konkrete aftaler endnu, men vi forventer, at det må være undervejs. Det
giver ikke samlet set mere behov for varmeforsyning, da den gamle skole nedrives for
at give plads til byudvikling.
Udviklingen i Guldborgsundcentret går, på trods af vanskeligheder, stadig fremad, og
der bliver brug for lidt mere varme med tiden. Tilgangen af nye privatkunder går
ligeledes stille og roligt.

Halmforhold:
Efter en fantastisk sommer måtte vi konstatere, at der kunne blive mangel på halm.
Flere af vores leverandører kunne ikke opfylde kontrakterne, og vi måtte rette fornyet
kontakt til alle i en afklaring om opfyldelse af indgåede kontrakter. Med lidt
restleveringer fra sidste år, sammen med lidt pilleindkøb, er vi kommet igennem
fyringsperioden uden de store problemer - godt hjulpet af en utrolig mild vinter.
En så tør vækstperiode og høst giver imidlertid nogle andre udfordringer i den daglige
varmeproduktion. Når halmen ikke får regn efter høst, indeholder den kemiske stoffer,
som ikke bliver vasket ud. Disse stoffer giver anledning til stærkt forøget tilstopning i
anlægget, og som resultat har vi igennem vinterperioden været tvunget til at rense
kedel og røgkanaler hver anden uge, mod normalt hver 6-8 uge.

Mødevirksomhed:
Personale, ledelse og bestyrelse har i lighed med tidligere år deltaget i de lokale,
regionale og nationale møder, der er relevante for værket. Vi må konstatere, at for at
drive værket, er der et stigende behov for at deltage i møde- og kursusvirksomhed.
Vi ville ønske langt større direkte vejledning og konkrete tilbud vedrørende den daglige
drift og deraf afledte indberetnings- og registrerings krav fra forskellige ministerier og
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styrelser osv. Som små og mellemstore værker bliver vi oftere og oftere fanget i forhold
til samfundets behov og ønsker om den altomfavnende dokumentation.

Hulemose-omlægningen:
Som jeg har omtalt i de sidste års beretninger, har vi stadig et sagsanlæg mod DSB, på
grund af den fordyrelse, denne omlægning gav anledning til. Sagen har nu ligget til
høring hos advokaten, og der er ikke truffet beslutning endnu. Blot skal vi sikre os, at vi
ikke kommer til at kaste gode penge efter dårlige, og omvendt skal vi samtidig sikre, at
regningen betales af de, der efter vores vurdering rettelig skal betale. Tilbage står, at vi
må afvente en beslutning i sagsforløbet.

Hvervekampagne for andelshavere:
I lighed med alle de sidste år vil bestyrelsen igen opfordre til, at vi får tilknyttet flere
som andelshavere. Vi har til denne generalforsamling besluttet, at vi frem til
sommerferien vil belønne de nuværende andelshavere med en flaske vin, hvis de
kommer med en ny andelshaver. Begrundelsen er, at vi som AMBA skal være med til at
sikre, at vores værk kan levere god, grøn og billig fjernvarme med størst mulig
forsyningssikkerhed, i rigtig mange år fremover. Derfor den stærkest mulige opfordring
til, at vi alle er med til at værne om vores lokale varmeværk.

Fjernvarmeprisen over årene:
Dette års forhandlinger om energiforliget gav anledning til mange mistolkninger, og
mange forbrugere blev nervøse på baggrund af de meldinger, der kom fra dagspressen.
Det er der også grund til for de forbrugere, hvor værket producerer varme og el på sort
energi eller affald. Her hos os ser det ikke ud til, at vi får nye afgifter i denne omgang.
Ulrik Kisbye vil efter denne beretning gennemgå de sædvanlige tal, som viser ØTV’s
placering i forhold til naboværkerne, herunder prisudviklingen. I beretningen vil jeg blot
nævne, at den sidste prisstigning af betydning skete i forbindelse med udvidelsen af
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værket i 2013, hvor prisen steg fra 12.222 kr. for et standardhus til 13.306 kr. Siden da
er prisen stort set ikke steget, og prisen er nu 13.341 kr. for et standardhus årligt.

Afsluttende bemærkninger:

I de afsluttende bemærkninger vil jeg tage udgangspunkt i ”Kodeks for godt
bestyrelsesarbejde” i de forbrugerejede forsyningsselskaber.
Arbejdet i bestyrelsen for ØTV har igennem mange år været præget af stor konsensus,
og der er opnået resultater til gavn for forbrugerne, leverandørerne,
samarbejdspartnerne og ikke mindst personalet. Vi har på rigtig mange områder fået
skabt en rigtig god arbejdsplads.
Men tiden står ikke stille - der bliver til stadighed stillet større krav fra det omgivende
samfund og forbrugerne, og ikke mindst den grønne omstilling og de vedtagne FN`s
verdensmål giver nye og vedvarende udfordringer.
Vi vil i bestyrelsen i det kommende år bestræbe os på at leve op til de nye krav, der
med rette stilles til såvel det demokratiske som det bæredygtige område på vores
varmeværk.
Afslutningsvis vil jeg benytte anledningen til at takke personale, ledelse og bestyrelse
for samarbejdet i det forgangne halve år.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens drøftelse.

Leif Jeppesen.
Formand ØTV.
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