Beretning ved generalforsamlingen for Hjordkær Fjernvarme Værk 2015

HFV: Konsolidering og Visioner.
Vi kan nu se tilbage på vort 27. regnskabsår, og kan glæde os over endnu et år med et tilfredsstillende
regnskab, som vi senere skal gennemgå, selv om vi ikke længere leverer varme til Rødekro.
Vi kan også i dag se tilbage på et år med stor forsyningssikkerhed, så tæt på 100% som det er praktisk
muligt.
Der har naturligvis været perioder, hvor vi har haft service på anlægget, hvilket kortvarigt medførte et
planlagt forsyningsstop. Det var ikke alle, der havde opdaget det, så for nogle få forbrugeres
vedkommende gav det nogle utilsigtede gener, hvilket beklages.
Vi har som konsekvens heraf indført et infosystem, som Alex vil redegøre for under et senere punkt, så
vi fremadrettet skulle kunne undgå sådanne gener.
I bestyrelsen har vi gjort det til en tradition at have en visionsaften sammen med alle medarbejdere,
hvor vi snakker om løst og fast, ideer og tanker, i første omgang uden skelen til økonomi eller tekniske
begrænsninger. Det er en såkaldt Brain Storming, hvor det er forbudt at komme med betænkeligheder
eller andre former for vurderinger af de fremkomne ideer.
Ideerne samles i et idekatalog, som nævnt i fjor, og bestyrelsen samt medarbejdere prioriterer så
ideerne for at give et fingerpeg om hvor vi skal bevæge os hen. Først på dette tidspunkt begynder vi
med en økonomisk og teknisk vurdering af de enkelte ideers rentabilitet og gennemførlighed.
Som eksempel på nogle af de ideer, der fremkom, kan nævnes:





Store Varmepumper
Automatisering af værket
Levering af varme til andre værker med tankbil
Solfangeranlæg

I alt fremkom der 37 forslag og bestyrelse samt medarbejdere har valgt at fokusere på




udnyttelse af alternative energikilder som sol og vind
arbejde med mulighederne for at levere varme til andre selskaber om sommeren
anvendelse af varmepumpe

som de primære ideer fra visionsaftenen.
I det forgangne år har vi afsluttet køb af 2 nabomatrikler nord for vores lagerhal, så nu kan vi arbejde
mere konkret med ideerne om solfangere / udvidelse af lagerkapacitet, så vi kan tage hele
skibsladninger flis / lave et såkaldt damlager til akkumulering af varme i en længere periode eller hvad
der nu viser sig af muligheder.
Vi arbejder fortsat med vores 5 års prognosemodel.
Her kan vi vurdere hvilken indflydelse forskellige tiltag vil have på en lidt længere tidshorisont.
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 år til år.
Vi har også brugt den til at vurdere hvilken betydning det ville få når Aabenraa/Rødekro fjernvarme
stoppede med at aftage varme fra os.
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Vi bruger den til at vurdere konsekvensen af at stoppe med el-produktion, hvilket vil ske senest når den
nuværende produktionsaftale udløber i 2019, men nok noget før, hvis der viser sig større
vedligeholdelsesomkostninger.

Bestyrelsen
I fjor kom vi med et lille opråb vedrørende bestyrelsen. Det er nødvendigt med en gradvis udskiftning,
da flere af os jo ikke er helt unge mere.
Vi har sagt farvel til Peter Nørgård, der efter mange års arbejde i bestyrelsen har besluttet at trække sig
tilbage. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til dig Peter for den tid du har siddet i
bestyrelsen og det positive samarbejde vi har haft. Samtidig vil jeg gerne sieg velkommen til dig Frank,
som kom ind i bestyrelsen i stedet for Peter, vi håber du vil finde dig godt tilpas.
Endvidere ønsker Leif Binderup ikke at stille op til en ny periode, så også en stor tak til dig Leif for
dine mange år i bestyrelsen, og den praktiske hjælp på værket.

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.
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.

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.
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.

