Bestyrelsens årsberetning af bestyrelsesformand Kennet Rasmussen 2013
HFV: Stabilitet og udvikling
Vi har nu afsluttet vort 25. regnskabsår og således nået frem til sølvbrylluppet.
Vi synes selv i bestyrelsen at vi havde en fin jubilæumsmarkering i foråret og glæder os over den store opbakning der var til
festdagen. Som nævnt ved den lejlighed er det jo ikke kun værket, der har jubilæum, Både Niels Peter Krak og Keld Møberg har
været med i hele forløbet, Niels Peter endda også i hele forarbejdsperioden, så en stor tak til jer. Herudover varer det heller ikke
så lang tid før Ejvind kan fejre sit 25 års jubilæum, men mere om det til den tid.

Også i år kan vi se tilbage på en periode med stabilitet, stor forsyningssikkerhed og en økonomi vi kan være fuldt tilfredse med.

Som nævnt i fjor har vi drøftet sikkerhed på værket og i den sammenhæng besluttet at installerevideoovervågning på vitale
steder på værkets område. Dette er nu færdiggjort, så husk at smile og vinke når I går en tur ind på værkets område, for da er I
på!

I forlængelse af den visionsaften jeg omtalte i fjor lavede vi jo et idekatalog, som vi kalder HFV2020.

2 af punkterne fra dette katalog har vi arbejdet meget med i det forgangne år, nemlig udvidelse af administrationsbygningen og
køb af jord til etablering af solfangeranlæg eller større lagerkapacitet.
Udvidelsen af administrationsbygningen er klar til at gå i gang, den bliver placeret på græsområdet øst for den nuværende
indgang og kommer til at indeholde både en tiltrængt udvidelse af værkstedet (i den nordlige ende) og et nyt kontor/mødelokale
(i den sydlige ende). Der bliver endvidere et handicaptoilet og arkivrum med plads til kopimaskine, printer og eventuelle andre
apparater, der afgiver dunste.

Med hensyn til jordkøb har vi kigget både på nogle områder, der størrelsesmæssigt egner sig vældig godt for et solfangeranlæg,
men vi vurderer også velegnetheden til en mulig udvidelse af lagerkapaciteten, så vi bedre kan udnytte hele skibsladninger,
desværre kan vi ikke umiddelbart opnå begge dele.

Herudover har vi anskaffet en større oliekedel, en af de investeringer, som vi håber, er spildte!!! Vi skulle jo nødig få brug for
den. Den gamle er for lille til at dække behovet en vinterdag, så det er en slags sikring af fortsat stabil varmeforsyning også hvis
der sker et uheld.

Vi har også arbejdet lidt videre på en 5 års prognosemodel, så vi kan hvilken indflydelse forskellige tiltag vil have på en lidt
længere tidshorisont. Vi tror vi får et godt værktøj til at vurdere kommende og mere langsigtede opgaver og investeringer og
dermed få et bedre beslutningsgrundlag.
Det er jo blandt andet herigennem vi kan vurdere hvor stor indflydelse de nye afgifter som regeringen har pålagt os, vil have.
Sådan en prognosemodel kan jo også bruges til at komme med et lille opråb til generalforsamlingen. Der vil i de kommende år
blive behov for nye kræfter, til at tage over, så jeg vil gerne opfordre til at være åbne overfor mulige kandidater til bestyrelsen.

Nulresultat
Som det fremgår senere har vi afsluttet året med et pænt regnskab. Vi skal jo stile mod et nul resultat, hvilket jo ikke helt er
praktisk muligt, da vi jo er meget afhængige af vejr og vind især i vinterhalvåret.
Vi arbejder med et forsigtigt regnskabsprincip med pæne afskrivninger og vurderer i bestyrelsen at vi har fået et pænt og meget
tilfredsstillende resultat, men mere om det senere, når regnskabet skal gennemgås.

Året i tal
Se oversigt på Power Point

Bemærk det fortsat beskedne olieforbrug, der stort set kun dækker nødvendige kontrolopstarter, men som også er et resultat af
personalets indsats i hverdagen.

Tak til medarbejdere og bestyrelse.
Tak til medarbejderne på værket og bestyrelsen for et godt samarbejde i et positivt klima.
Det er altid en god oplevelse at komme på værket og den gensidige respekt for hinandens meninger såvel som en god
spredning i viden og ekspertise i bestyrelsen giver en god, fremadrettet dialog mod et fælles mål til alles bedste.

