Beretning ved generalforsamlingen for Hjordkær Fjernvarme Værk 2014

HFV: Stabilitet og konsolidering
Vi har nu afsluttet vort 26. regnskabsår og kan se tilbage på en lang periode med stabilitet og
konsolidering, og kan glæde os over endnu et år med et særdeles tilfredsstillende regnskab, som vi
senere skal gennemgå. Det har været positivt mærkbart i det forgangne år at Rødekro/Åbenrå
fjernvarme har aftaget en hel del mere varme end forventet, men nu er de færdige med deres byggeri og
vi må derfor forvente at vi fremover ikke skal levere nævneværdige mængder og det giver selvfølgelig
en markant mindre belastning både arbejdsmæssigt og driftsmæssigt for vort værk, hvilket vi jo må
tage højde for i den fremadrettede planlægning.
Nogle har måske også bemærket at der periodevis ikke er kommet damp op af skorstenen, da anlægget
har ligget stille og varmen er leveret fra akkumuleringstanken.
I februar kunne vi fejre 25 års jubilæum for Ejvind. Vi holdt i den anledning en sammenkomst her på
værket og jeg vil gerne i dag gentage min tak til Ejvind for de mange år og samtidig også takke for at
du, i den fratrædelsesordning vi senere indgik, har tilbudt at hjælpe lidt til når behovet er der.
Også i år kan vi se tilbage på et år med stor forsyningssikkerhed, så tæt på 100% som det er praktisk
muligt, hvilket jo blandt andet skyldes en fremsynet ledelse og engagerede medarbejdere, så jeg vil
gerne benytte lejligheden til at sige tak for jeres indsats.
Som nævnt i fjor har vi et idekatalog, som vi kalder HFV2020.
Et af punkterne fra dette katalog, nemlig udvidelse af administrationsbygningen, blev omtalt sidste år
og den er færdigprojekteret og bygget i det forløbne år. Nogle af jer har nok været forbi og set den. Det
var en tiltrængt udvidelse og vi er alle rigtig glæde for resultatet og de bedre arbejdsvilkår det har givet.
Se billede
Med hensyn til det andet punkt, der blev omtalt i fjor, nemlig køb af jord til etablering af
solfangeranlæg eller større lagerkapacitet, så har vi givet håndslag på køb af 2 mindre jordområder, der
grænser op til vores nuværende matrikel. Arealerne er ikke 100% optimale for etablering af et
solfangeranlæg, men til gengæld meget velegnede for en udvidelse af lagerkapaciteten, så vi kan
modtage hele skibsladninger flis, ligesom vi får meget større muligheder for at etablere et yderligere
varmelager, der vil blive nødvendigt hvis eller når vi får etableret solvarmeanlæg eller andre attraktive
varmekilder med svingende produktion. Det er en mindre investering, som der jo reelt ikke er behov
for her og nu, men som vi mener åbner nogle døre og giver flere muligheder for fremtiden og som
sådan, er en del af bestyrelsens visioner.
I Årets løb har vi også fået installeret den større oliekedel med brænder som jeg omtalte i fjor og
endvidere har vi fået lagt nyt tag på flislageret, det var også hårdt tiltrængt.
Vi har arbejdet videre på vores 5 års prognosemodel, så vi bedre kan vurdere hvilken indflydelse
forskellige tiltag vil have på en lidt længere tidshorisont. Det er også med dette værktøj vi kan beregne
indflydelsen af kommende afgifter, så vi kan tage højde for dem i god tid og derved undgå større
udsving i varmeprisen fra det ene år til det næste.
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Bestyrelsen
Prognosemodellen går jo først og fremmest på den økonomiske udvikling og vurdering/sammenligning
af forskellige tiltag og investeringer, men hvis I nu kigger lidt på bestyrelsens ansigter, vil I nemt kunne
se at det ikke kræver den store model at forudse at en udskiftning i bestyrelsen begynder at trænge sig
på, der bliver snart brug for nye modeller.
Bestyrelsen har sammen med Alex udarbejdet en form for profilbeskrivelse som jeg gerne vil
præsentere for jer.
Se slide med profilbeskrivelser.
Det er jo ikke sådan at hver enkelt i bestyrelsen skal have alle disse egenskaber, men hvis den enkelte
har en eller flere af dem, så vil bestyrelsen samlet set have et godt grundlag for et fagligt kvalificeret
samarbejde med værkets driftchef, så der kan træffes de bedst mulige beslutninger både for korttids
projekter og mere langsigtede investeringer.
Vi holder 6 – 8 bestyrelsesmøder om året, hvor vi normalt starter med at spise et stykke brød sammen
inden vi starter mødet. Herudover kan der være nogle mulige udvalgsmøder hvis man er med i et
udvalg, der skal vurdere konkrete sager lidt mere detaljeret.
Vi har også en sommerudflugt, hvor både bestyrelse og personale med ægtefæller er med. Udvalget,
der arrangerer disse turer gør et stort stykke arbejde med at forene en faglig inspiration med et socialt
fællesskab.
Bestyrelsen får et beskedent honorar til dækning af telefonomkostninger mv. men det er som sådan
ikke en lønnet post.
Der er flere i bestyrelsen, der har givet udtryk for at de efter mange års medvirken nu ønsker at gå på
pension, så hvis du selv besidder en eller flere af de nævnte færdigheder så er det måske dig, der skal
melde dig som kandidat næste år. Måske kender du også en eller flere blandt forbrugerne, der vil være
et oplagt emne, så prik vedkommende på skulderen eller giv os et praj, så vi får nogle kandidater til
næste generalforsamling.

Regnskabet.
Som det fremgår senere kan vi også i år fremvise et pænt regnskab. Vi skal jo stile mod et nul resultat,
hvilket ikke er praktisk muligt, da vi jo er meget afhængige af vejr og vind, vi budgetterer forsigtigt.
Den varslede ”forsyningssikkerhedsafgift” blev ikke til noget, så det, der blev opkrævet i årets løb er
blevet refunderet igen i forbindelse med årsopgørelsen.
Vi er endvidere gået over til kvartalsopkrævning, så vi kun har 4 opkrævninger årligt mod tidligere 10,
det sparer både noget administration og giver cirka en halvering af opkrævningsafgifterne.
Vi arbejder med et forsigtigt regnskabsprincip med pæne afskrivninger og vurderer i bestyrelsen at vi
har fået et meget tilfredsstillende resultat, men mere om det senere, når regnskabet skal gennemgås.
Vi har i det forgangne år haft en betydelig større varmelevering til Åbenrå/Rødekro fjernvarme end
forventet, så det er med til at give os det gode regnskab, men nu er de klar med deres nybyggeri, så det
bliver nok meget begrænset hvad vi kommer til at levere i tiden fremover. Den situation er selvfølgelig
også lagt ind i prognosemodellen og vi kan se at det med de tiltag vi i øvrigt har gjort ikke vil medføre
store prisstigninger. Vi har blandt andet har brugt de ”gode tider” til at få afskrevet godt på vort anlæg.
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Året i tal
Se oversigt på Power Point

Tak til medarbejdere og bestyrelse.
Tak til medarbejderne på værket og bestyrelsen for et fortsat 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.

