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Efter en generalforsamling med 52 deltagere på Mou Hotel den 30. september 2013, 

hvor der var fuld opbakning til det forudgående års udførte arbejde og resultat, blev 

bestyrelse og suppleanter genvalgt. Se referat på vores hjemmeside. 

Der blev fremlagt et budget for det nuværende år, hvor de priser I har fået via jeres 

aconto-budgetter var indregnet. I mellemtiden er der sket nok et godt tiltag, som 

påvirker vores priser positivt. 

Som I alle ved gav vores solfangerprojekt en positiv virkning på varmepriserne, så et 

gennemsnitshus/standardhus på 130m2 og et forbrug på 18.100 kwh varme sparede 

ca 770 kr/år. 

Nu har vi fået yderligere en positiv ordning ved konvertering af en variabel 

barmarksordning fra     8 øre pr. produceret kwh el til et fast årligt beløb fastsat 

efter et år med meget høj produktion af el. Vi optjente tidligere( de seneste år) 0 – 

139.000 kr og får nu fast 580.000 kr./år. 

Denne gevinst ønsker vi omgående at kanalisere ud til forbrugerne. Da den er skabt 

på Kraftvarmedelen, skal den naturligvis sænke varmeprisen fra denne del. Aconto 

prisen for varme fra denne del ( 80% af ens forbrug) er før sat til 47,5 øre + 

moms/kwh varme. Det sænkes nu til 40,0 øre + moms/kwh varme. En nedsættelse 

på 16%. 

Tarifprisen på varmebudgettet er en sammenregning af 20% solvarme og 80% 

kraftvarme. 

Tarif-prisen pr. kwh varme før moms falder således fra 39 øre til 33 øre på 

acontobudgettet. 

Eks.: Standardhuset på 130m2 og 18.100 kwh varme, årlig afregning. 

2012/13     kr. 19.430,63   1.619 kr./md 

2013/14 uden at investere   kr. 17.298,52   1.442 kr./md 

2013/14 ved indbetaling af hele andelsgælden  kr. 10.435,00     870 kr./md 

Altså en samlet prisnedsættelse for dette hus fra sidste år på 2.132 kr. 

Prisnedsættelsen, der får virkning tilbage fra 1/7 2013, kan først ses på 

opkrævningen i december måned – en dejlig julegave.  



Fjernvarmens Serviceordning. 

Den bedste metode til at spare på vore ressourcer ligger ofte lige for, og tit for en 

lille investering. I lyset af sidste års gode regnskab har vi besluttet, at alle 

forbrugere får et hovedeftersyn i.h.t. Fjernvarmens Serviceordning.  

Dit fjernvarmeanlæg er en moderne teknisk installation, bestående af både 

elektroniske og mekaniske komponenter. Anlægget vil slides over tid. Det kan 

betyde et stort energitab og hermed en for høj varmeregning og unødig 

miljøbelastning. Det svarer lidt til at køre rundt i din bil med for lavt dæktryk. Du 

brænder bare mere brændstof af og slider dine dæk hårdere uden at få noget som 

helst ud af det. 

Ved hovedeftersynet vil du få besøg af en godkendt servicemontør, som tester og 

gennemgår alle installationer, som vedrører fjernvarmen. Ved samme lejlighed 

undersøges om der er andre forhold, som kan forbedre din varmeøkonomi. Såsom 

vinduer og isolering. Endvidere vil du få en grundig vejledning i, hvad du selv kan 

gøre for at spare på varmen, uden at komforten forringes. Hovedeftersynet 

afsluttes med en rapport, som beskriver hvilke tiltag, der kan forbedre din 

varmeøkonomi, og hvor stor energibesparelse du kan opnå herved.  

Du vil sluttelig blive tilbudt at tilmelde dig service ordningen og dermed få 

regelmæssige eftersyn til en fornuftig pris.  

Service montøren vil også gerne give et uforpligtende tilbud på udskiftninger af 

defekte/forældede komponenter – til fornuftige priser. 

Det hele skulle gerne udmønte sig i, at din varmeregning bliver lavere, og du får en 

bedre komfort. 

Når dit anlæg optimeres får Kraftvarmeværket  en lavere retur temperatur og 

dermed et lavere ledningstab. Ud over dette  godskrives MKV de opnåede 

energibesparelser, hvorved det  giver en fornuftig økonomisk vinkel for MKV at 

gennemføre dette tiltag. 

 

Der vil naturlig vis komme mere information om ordningen, og hvornår der vil 

komme besøg fra Service Montøren. 
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Bestyrelsen i MKV 


