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ØTV – Bestyrelsens beretning for 2016/2017

Straks efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig. Alle poster forblev
uændrede, og arbejdet i det nu afsluttede driftsår kunne fortsætte.

Beretningen vil i år omfatte følgende emner:
-

Årets drift i tal.

-

Nye målere.

-

Regionalmøder, lokalmøder.

-

Omlægning af regnskabsår.

-

Persondatalovgivning.

-

Kommende opgaver.

Årets drift i tal:
Varmeproduktion 16/17 -- 49.885 MWh
Varmeproduktion 15/16 -- 47.837 MWh
Ledningstab 16/17 -- 27,9 %
Ledningstab 15/16 -- 27,2%
Halmforbrug 16/17 -- 10.405 tons
Halmforbrug 15/15 – 11.639 tons
Kornafrens 16/17 -- 18 tons
Kornafrens 15/16 -- 0 tons
Olieforbrug 16/17 -- 5 tons ( på grund af røromlægning )

Olieforbrug 15/16 -- 0 tons
Varme modtaget fra Metalcolour 16/17 -- 828 MWh (ikke etableret i 15/16)
Solfangerproduktion 16/17 -- 8.497 MWh (svarer til 17 % af den samlede varmeproduktion)
Solfangerproduktion 15/16 -- 3.000 MWh (maj-juni)
Forbrugere pr. 30 juni – 17 -- 1878, heraf andelshavere -- 519
Forbrugere pr. 30 juni – 16 – 1863, heraf andelshavere -- 521
Årets resultat minus -- 67.000 kr.
Sidste års resultat minus -- 198.000 kr.
Akkumuleret resultat minus -- 265.000 kr.

Nye målere:
Med afslutningen af etableringen af nye målere er det nu muligt for den enkelte forbruger at følge
sit varmeforbrug dagligt: Gå ind på varmeværkets hjemmeside, tast din brugerkode og se såvel
historik som aktuelt forbrug. Udover at den enkelte forbruger kan følge sit forbrug, er det nu også
langt nemmere for værket at følge forbruget og dermed fange eventuelle uregelmæssige forhold.

Regionalmøder, lokalmøder:
ØTV’s bestyrelse og personale deltager årligt i det regionalmøde, der afholdes af Dansk
Fjernvarme. Indholdet tager udgangspunkt i aktuelle forhold, og i år var der nye vedtægter for
foreningen i spil. De små og mellemstore varmeværker arbejdede for bedre repræsentation i
bestyrelsen, (det lykkedes at få en ekstra repræsentant i bestyrelsen), ligesom der blev diskuteret
afgifter på brændsler. Det er vores håb, at vi kan fastholde lave afgifter på halm, til sikring af billig
varmepris.
På det lokale plan deltager driftsleder og formand i samarbejdsmøder mellem de lokale værker.
Der er tale om erfaringsudveksling, afhjælpning af aktuelle problemstillinger, reservedele, forhold
til halmleverandører og mange flere af de daglige udfordringer.

Omlægning af regnskabsår:
Energitilsynet har besluttet, at der skal laves om på regnskabsåret. Det betyder formentlig, at vi
skal regnskabsføre og aflægge regnskab til revisor og tilsynet for perioden 1/7/18 - 31/12/18 og
derefter følge kalenderåret. Der er en lang række udfordringer i dette, revisorudgifter,
generalforsamling osv. Det hele er begrundet i ønsket om muligheden for at sammenligne
værkernes drift og økonomi, i forsøget på at påpege det politisk påståede, potentielle
besparelsesniveau.

Persondatalovgivning:
På IT- området har der gennem året hersket stor diskussion om sikkerheden på
persondataoplysninger. Diskussionen har taget udgangspunkt i forskellige hackerangreb, dog ikke
hos os, men konsekvensen er, at EU har besluttet, at der skal udarbejdes en øget sikkerhedsplan
omkring de oplysninger, værket ligger inde med. ØTV er i fuld gang, og alt er låst forsvarligt inde.
Lovgivningen gælder fra den 25/5/2018.

Kommende opgaver:
ØTV har i de foregående år været igennem en stærk udvikling, og resultatet er, at vi nu står med et
topmoderne værk og er klar til de kommende udfordringer. Helt konkret har vi fået en
forespørgsel fra Guldborgsund Kommune om forsyning af et nyt butiksområde på modsatte side af
Brovejen ved Guldborgsundcentret - en stor forbruger, som vi meget gerne vil og kan forsyne. De
kommende år vil vi fortsætte med vedligehold af hovedledninger, hvor det er nødvendigt.

Og til slut skal jeg orientere om, at det ikke er ØTV, der er i gang med at etablere solpaneler på
nabogrunden. Firmaet hedder European Energy og skal alene producere el.

Jeg takker for samarbejdet med personale og bestyrelse samt samarbejdspartnere, og jeg
overgiver hermed beretningen til generalforsamlingens mulige spørgsmål.

Formand

Leif Jeppesen.

