Årsberetning Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme værk 2012
Bestyrelsen2012: Formand Dorthe Grand, næstformand Andy Tomes, bestyrelsesmedlemmer Bent
Andersen, Søren Laursen, Karsten Damsgaard. Suppleanter Henrik Hansen, Camilla Enemærke.
Driften. Værket har kørt rigtig fint det sidste års tid. Uden ret mange driftsforstyrrelser, det har
virkelig hjulpet, at kølevandet er blevet forbundet rigtigt. Stor tak til Bent og Kurt for deres
ihærdige arbejde. Der har heldigvis ikke været utætheder i ledningsnettet, som ved juletid 2010,
det er dejligt det har kørt godt. De stop, vi har, haft har været grundet strømsvigt. Der er ikke
produceret så meget el, som sidste år, det er på grund af lave el priser, dog har vi de seneste
måneder tjent lidt ind på el produktionen.
Advokat og inkassosager. Vi har stadig sager liggende hos advokaten. Dog er de i bero på ubestemt
tid, da sagen er anket til Højeste ret. I juli måned betalte vi 55.000 kr til advokaten. 19.000 kr
vedrører honorar for arbejdet i sagen mod den tidligere bestyrelse og 36.000 kr for de inkasso
sager, vi har liggende, sager der bliver taget op igen efter Højeste Rets dom. De få andelshavere
der ikke betaler deres regninger, er vi ved at være godt og grundig trætte af vi mangler
ca260.000kr i restancer.
Kassekreditten på de 500.000kr holder fint. Den fornyes hvert år i juni.
Sagen mod den tidligere bestyrelse (barmarkspulje 3) har vi valgt at stoppe. Da den vil komme til
at koste os mange penge. Det er besluttet efter et brev fra Lou & Partner, hvori der stod, sagen var
forældet og det viser sig at sagen i første instans kun vil påføre værket en udgift på 300.000kr.
Vi gik efter erstatning, da den tidligere bestyrelse jo desværre undlod at søge barmarkspuljerne.
Vi ved, vi er gået glip af penge, penge vi så sandelig godt kunne bruge.
Årsagen til forældelse er sløseri af advokat Jes Grønbech, vi forstår nu sagen allerede var forældet
da Lou & Partner fik sagen. Alle i bestyrelsen er skuffede over udfaldet, men mest skuffet over
vores forsikringsselskab AXE. Som vi skulle lægge sag an imod for at få dem til at betale erstatning.
Og når man så ikke kan stole på advokater, er man da ilde stillet. Og alt dette fordi den tidligere
bestyrelse ikke sendte ansøgning af sted til barmarkspuljerne. Vores økonomi kunne have set
anderledes ud hvis den gamle bestyrelse havde søgt om andel i barmarkspulje 3.
Udskiftning af Kamstrupmålere startede i efteråret 2012 og kommer til at foregå over 3 år. Det er
målere, der kan fjernaflæses af udstyr fra en bil. Vi forventer alle målere er skiftet til efteråret
2015. Fra da vil ingen længere modtage aflæsningsskemaer. Mange af målerne er gamle og
trænger til udskiftning. Loven kræver at målerne hvert år udtages til et tjek, om de måler korrekt.
Tjekket koster 800kr. For lidt mere kan vi få nye målere og da de fleste målere er gamle, er tiden
inde til udskiftning af samtlige målere.

Naturgaskontrakten, med Foreningen For Danske Kraftvarme værker, mængdemæssigt hænger
fint sammen.
Vi har brugt den mængde naturgas, vi har bestilt. I år får vi ingen regning på merforbrug, som vi fik
sidste år. Den aftale vi har nu er mere fleksibel, så vi skal nødvendigvis ikke lige bruge det antal
m3, vi har skrevet kontrakt med, der er en buffer på 50.000m3. Det kan være meget svært at
forudsige forbruget. Bliver det en kold eller mild vinter. Det er der ingen der kan forudsige.
Fremtidig strategi.
Dania Electric A/S har lavet en mini vejrstation, der kan regulerer fremløbstemperaturen. Den
måler den aktuelle vejrtemperatur og tager dermed højde for, hvor varm fremløbstemperaturen
skal være. Der er mange penge at sparer her 6-8 % hvert år. Den vil have tjent sig selv ind på 2-3
år. Vi er ved at få lavet en konsekvensberegning af, om det er en god investering for værket at få
en Minivejrstation. Og er det en positiv beregning, vil vi have en sådan.
Mini stationen koster 107.000kr.
Vi var ikke blandt de 35 dyreste barmarksværker der efter sidst energiforlis fik lov til at vælge fri
brændsel. Jeg ved ikke om vi skal grine eller græde, tja der er ingen hjælp til os og dermed ingen
halm fyr, der ville kunne bringe varmeregningen ned med en del ca 4000kr om året.
Der er andre muligheder vi godt må investerer i, solceller, solvarme biobrændsel eller isolering af
fjernvarmerørene(varme svind på 40-50 %). Disse muligheder er bare meget dyre.
Solvarme koster 12 millioner kroner at etablerer til gengæld er besparelsen stor
ca. 1500mwh/året, derudover skal vi ikke betale VERDO for energi besparende foranstaltninger i
5-6 år på 60.000kr/året.
Isolering af rørene i vejen vil også beløbe sig til 12millioner kroner. Rørene kan muligvis holde 15
år endnu. Det er måske ikke smart at lave forbedringer ved udskiftning af rørene. Det er
muligheder, vi vil se nærmere på i de kommende år.
Samarbejdet med VERDO går trægt. Politikerne i Randers Kommune er klar over, der skal være
tilslutningspligt og forblivelsespligt, for at VERDO vil være med til at overtage de små værker. Og
politikerne er da også begyndt, at stemme for tilslutning og forblivelsespligt (Værum/Ørum Langå).
Således VERDO med tiden kan overtage og man med årene kan få udlignet de ulige varmepriser.
Det er nødvendigt med tilslutningspligt i vores kollektiv varmeforsyningsområde. Det er vejen til
en bedre økonomi. Det er vel også derfor VERDO ikke vil gå ind i et samarbejde før Kommunen har
klaret dette udfordring.
DAKA har vi stadig kontakt til, det har VERDO også, så må vi jo se hvad der kommer ud af det.
Vi vil gerne høre salens meninger om fremtiden, er de ting vi ser på som den fremtidige strategi
noget I er enige i.
Hvad angår regnsakbet har vi har et underskud i år på 163.000 kr, og med et overført underskud
fra sidst år på 277.000 har vi et akkumuleret underskud fra de sidst 3 års regnskaber på 460.000
kr. Vi planlægger at den akkumuleret underskud skal udlignes i indeværende regnskabsår.
Grunden til stigningerne er dyrere naturgas, NOX afgifter på 117.000kr lavere el salg end
beregnet, advokat regning på 55.000kr, forsyningssikkerhedsafgift, selvevaluering og manglende
indbetalinger på de faste udgifter fra de andelshavere, der har sager kørende ved inkasso og
højeste ret..
I februar måned satte vi ellers megawatt prisen op med 200kr eskl. moms, desværre var det ikke
nok til at holde budgettet. Efter samråd med danskfjernvarme opkræves den akkumuleret

underskud på 460.000 kr ekstraordinært over de 6 rater fra december til maj med 500 kr/md pr
andelshaver. Jeg forventer ingen klapsalver, men kan kun tilføje, at det bliver dyrere at varme sit
hus op og det er uanset, hvad man sætter ild til for at holde varmen. Og ja, det er godt nok træls.
Jeg vil gerne sige tak til alle i bestyrelsen og for det store arbejde, der er lagt for dagen. Vi har haft
mange gode møder og der er mange gode ideer til, hvordan vi kan lave billigere varme, men vi er
jo naturligvis bange for at lave fejl da, det er store investeringer der er tale om, når der skal
optimeres på værket. Desuden er vi begrænset i få muligheder naturgas, biobrændsel og
solenergi. Vi vil gerne vælge det rigtige og der er mange undersøgelser, der skal udføres inden vi
kan beslutte hvilket er, den rette løsning for ULK og der kommer hele tiden nye muligheder. Hvad
der er den eneste ene løsning den ene måned, er måske hel yt den næste. Der er ingen lette
løsninger og vi bliver nødt til selv at finde ud af hvad vi skal. Vi prøver og prøver og håber det
lykkedes for os, det kræver alles opbakning og positiv tænkning.
Dorthe Grand.

