Formanden aflægger bestyrelsens beretning 2016-2017:
HFV: Konsolidering og afventning.
Vi har nu afsluttet vort 29. regnskabsår med endnu et tilfredsstillende regnskab, som vi senere
skal gennemgå. Vi fører en meget forsigtig pengepolitik med relativ korte afskrivningsperioder
og dermed større sikkerhed på lang sigt, men alligevel har vi en varmepris i den lave ende.
Det forgangne år har været præget af arbejdet med nye vedtægter og bestemmelser for at føre
dem up-to-date, så de er i overensstemmelse med de generelle vedtægter og bestemmelser i
Fjernvarmeforeningen i øvrigt, samt afventning af hvad sker der i Kassø.
Vi forventer jo senest ved udgangen af 2018 at stoppe med el-produktionen, da det med de
nuværende regler ikke vil være økonomisk forsvarligt at fortsætte efter 01-01-2019 hvor
tilskuddet reduceres markant.
Vi har derfor længe ønsket at påbegynde arbejdet med hvordan HFV skal se ud fremover, men
den manglende afklaring omkring hvad der skulle ske i Kassø har gjort, at vi ikke rigtig kunne
komme nogen vegne.
Rygterne ville jo vide at der blev overskudsvarme til hele Sønderjylland, men med de nuværende
afgiftssystemer kan det ikke betale sig af anvende den.
Vi har derfor valgt ikke på nuværende tidspunkt at lægge os fast på en bestemt udviklingsretning
for de kommende år, men fulgt debatten, deltaget i seminarer om varmepumper og solvarme, og
således samlet viden om nogle af de muligheder der kan komme i anvendelse om få år.
Vi har fået tilbud på solvarmeanlæg, så vi kender produktionsprisen for denne løsning, vi er i
gang med at indhente tilbud på varmepumper, så vi kan beregne produktionsprisen for en sådan
løsning.
Der er jo nu kommet en afklaring på et af områderne ved Kassø, hvor Apple vil bygge et
datacenter.
Da nyheden kom ud var vi to fra bestyrelsen samt Alex, der kørte til Viborg for at tale med
Energi Viborg, der samarbejder med Apple der om at udnytte overskudsvarmen fra deres
kommende datacenter. Det var et spændende besøg og imponerende at se de enorme haller, der
er under opførelse.
De foreløbige analyser og rapporter, der er lavet, giver desværre ikke meget håb om en fornuftig
udnyttelse af den store varme mængde.
De nuværende afgifter og dagens teknologi giver en markant højere produktionspris for varmen,
i grove træk dobbelt så høj som den vi har i dag.
Rapporten har også et scenarie med alle afgifter fjernet og en forventet høj effektivitet på
varmepumperne og en noget lavere fremløbstemperatur og så ser det ud som om
produktionsprisen kommer ned i nærheden af den vi har i dag. Det er dog et stort spørgsmål om
forudsætningerne bliver realistiske indenfor de nærmeste 5 år.
Chefen for Energi Viborg gav da også udtryk for at biomasse anlæg som vores samt solvarme
fortsat er de billigste varmekilder.

Rapporten fra Viborg baserer sig på en ca. 3 gange så lang transmissionsledning, som vi vil
skulle etablere og der er formodentlig andre områder hvor vores situation er anderledes, men den
umiddelbare begejstring og forventning om store besparelser på varmeregningen i forbindelse
med etablering af et datacenter i Kassø er skruet langt ned.

Regnskabet.
Som det fremgår senere kan vi også i år fremvise et pænt og tilfredsstillende regnskab.

Året i tal
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Tak til medarbejdere og bestyrelse.
Dette var hvad jeg havde valgt at tage med i beretningen, det var kortere end normalt, men vi har
jo et stort punkt senere på dagsordenen. I er meget velkomne til at stille spørgsmål efterfølgende
eller simpelthen kontakte os i hverdagen, hvis der er noget I gerne vil have belyst lidt bedre.
Til slut en stor tak til medarbejderne på værket og bestyrelsen for et fortsat godt samarbejde i et
positivt klima.

Spørgsmål til beretningen.
Preben Kofoed, spurgte forsamlingen om der er spørgsmål til beretningen.
Det var der ikke.
der ikke.

