Referat af

Generalforsamling i Mou Kraftvarme afholdt

på Mou Hotel torsdag den 26. september 2019, Kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Henrik Saarup blev foreslået og valgt, Henrik konstaterede
generalforsamlingen lovlig indkaldt.

2. Beretning. Formanden Per Greve Madsen aflagde årsberetning:
Formandens beretning:
Hermed beretning for det 29. regnskabsår i MKV. Vi har igen opnået et tilpas økonomisk resultat.
Det var regnskabsåret, hvor grundbeløbet faldt helt bort, så en anden virkelighed er over os, men
vi har jo forberedt os, som I ved. Dog snød en høj elpris med et mega lavt grund beløb til følge i
det sidste halve år. Vi fik bare 235 tusinde i stedet for 1 mio kroner.
Jeg siger bare: Æv, æv æv!
Og så gider vi simpelthen ikke træde mere i det. Det må revisoren om.
Den variable pris(kwh-prisen) på varme har vi i flere år solgt under produktionsprisen – hvor vi,
som følge af et højt grundbeløb, kanaliserede en del tilbage til jer direkte og resten blev brugt til
konsolidering – er i år hævet en anelse for på sigt at nå den pris som dækker når vi ikke har flere
opsparede midler at spæde til med. Se på det udleverede statistikblad, hvor I ser vores Mwh-pris i
forhold til naboværkerne. Nu 274kr./mwh + moms, hvilket merbelaster standardhuset med
543kr./år eller 45kr./md. I kan se stigningen på 1. linje.
Ikke noget i forhold til hvad andre udsættes for.
De nærmeste år: Med øje for, at vi betaler godt 300 kr. pr. Mwh halmvarme og hvis vi skal op på
den pris for 1 Mwh betyder det yderligere 588,-kr./år. På den variable del. Derefter er vi helt ajour
Faste afgifter: Pr. 1. juli 2017 opnåede alle en stikafgift på 0,-kr. I foråret 2019 fik de sidste nedsat
betalingen med yderligere godt 1200,-kr. /år hidrørende fra en nedsat m2-afgift med 7,5kr./m2.
Hvilket modregnet stigningen i Mwh-prisen stadig giver en prisnedsættelse totalt set. Linje 2.
De der har indbetalt andelsgælden har for længst opnået disse prisnedsættelser. Mange af disse
har endvidere fjernet solvarmegælden og har således yderligere sænket prisen på varme.
Men alle har nu meget lave varmepriser. Se bare på papiret igen.
Vores resultat blev trods modgang, som I vil se under regnskabet væsentligt bedre end
budgetteret og tærer mindre på de ophobede midler, men vi afskriver stadig stort.
Vi får stadig det lille ”grundbeløb”- CO2 tilskud – et halvt år mere 290.000kr.
Falder væk 1.1.20
Det pengebeløb vil vi naturligvis komme til at opkræve hos brugerne næste år, men det er
stadigvæk peanuts i forhold til prisændringer, vi ser andre steder.

Vi har nemlig tænkt os at indføre en ”Transportafgift” på 1kr./m3/år.
Hvilket for en normalbruger vil give et beløb på 250-300kr./år
Dette pga den skævhed der ligger i, at nogle simpelthen lader vandet pisse gennem anlægget uden
at køle af, mens de fleste køler anstændigt af.
Skrækeksemplet er en installation har ladet 4.900m3 ryge direkte igennem uden at reagere.
Vi vil naturligvis fremover have fokus på den slags måned for måned og forsøge at gribe ind.
Beløbet skal dække ekstra pumpeeffekt og varmetab som følge af forhøjet returtemperatur. Vi
håber naturligvis det vil få folk til at fokusere lidt på deres anlæg.
Vi har henvendt os til de værste og fået en stor ændring
Vores outsourcing af biobrændselsdelen viser stadig sin styrke.
(Knap 100 har indbetalt hele deres andelsgæld og de fleste af dem har i dag aconto beløb langt
under 1000 kr./md. Som eksempel nogle huse på Dokkedalvej på 75m2 betaler ca 400kr./md. Mit
eget i Toften, 170m2, fra 1975 ikke topisoleret, 870kr./md. )
Husk, der kan altid indbetales på andelsgæld, men nu gælder det jo kun solgælden.
For alle øvrige:
Solvarmegæld fra 2013 løber knap 9 år mere, og prisen blev fastlagt fra start. Hvad der senere er
og måtte opnås af besparelser på den konto kommer alle til gode.
Tilbage til årets forløb: Et anderledes lempeligt varmeår end året før: 8.310 Mwh varme mod
sidste års 8.867 Mwh.. Graddagetallet er 2.516 mod sidste års 2.701.
Tilbagebetalingerne til brugerne har været store på 330.815 kr.,
Ekstraopkrævninger er 13.263 kr.
Relativt stort i forhold til et lille beløb.
Det kan her være på sin plads igen at nævne opkrævningsmodellen:
12 rater aconto.
Opgørelse pr. 1/7. Juli- raten er den samme som juni, da der ikke er dannet en ny tidsnok til PBSudsendelsen. Allerede når august raten udsendes opkræves/modregnes/udbetales årsregnskabets
resultat og nyt budget med ny aconto rate samt styringstabel via PBS (slutningen af juli måned).
Kommer enten i din Eboks eller som papirudgave fra PBS.
Vil man gerne have sin styringstabel inden, kan man danne og udskrive den selv vha vores
hjemmeside, eller brug E-forsyning via hjemmesiden.
Husk man via E-forsyning (adgangskode og password står på betalingsanmodningen) kan se sit
løbende forbrug og endda historikken – også opgørelserne.
Elsalget har kun været sporadisk pga de lave elpriser store dele af året, i alt 164 Mwh el solgt til
192.000kr. over 1,17kr./kwh – suppleret af CO2-tilskud. Se i øvrigt tabellen på side 2 i regnskabet.
Fordi vi producerede så få Mwh på motorerne, men til høj elpris blev gennemsnitsprisen for 1
Mwh varme produceret på kedel+motorer 327 kr. Vi købte for 300 kr. ved Kenneth (2,4miokr.).
Solvarme 50 kr. (118.900kr.)
For at levere et forbrug hos brugerne på 8.310 Mwh har vi produceret 11.341 Mwh på værket.
Differencen går til bla ledningstab.

Vores solvarmeanlæg har igen til fulde indfriet forventningerne. En flot solrig forsommer battede
godt ovenpå sidste kalenderårs regn og solfattigdom, på hele 2.492 Mwh. Sidste års 2.378 Mwh.
Gaskøbet har naturligt nok været begrænset, men alligevel til stede, som en tydelig og ukendt
faktor.
Halmvarmeværket har nu i disse dage kørt tre hele kalenderår og sandelig om ikke der er opnået
de 8.000Mwh, som er maksimum. Flot Kenneth. Kenneth er lykkedes med at samle nok halm selv i
denne varslede dårlige halmsæson.
Driftsbalancen i vores samlede anlæg er således rigtig god.
Ikke mindst i lyset af det, der venter os, er vi altid i gang med at toptrimme udgiftsniveauet. Og
ser til stadighed på hvad der rør sig af attraktive tiltag.
Jeg kan nævne at Kongerslev har kastet sig ud i et stort varmepumpeprojekt til 14 mio kroner. De
fyrer en meget stor del med træflis. Vi valgte netop træpiller eller flis fra pga af den lange CO2forskydning på 40 år fra du brænder det til nyt er groet op og har genoptaget CO2en og valgte
lokal halm i sin tid pga den korte cyklus på få måneder – altså ret tæt på CO2 neutralt.
Vi holder vågent øje med økonomien i naboens investering, som tilsyneladende kan matche vores
produktionspriser ( men læg mærke til deres væsentlig højere priser end vores). Dog føler vi os
godt tilpas med Kenneths priser, men vi har stadig et lille gab mellem Kenneths 8.000 +
solvarmens 2.400 og op til behovet på brutto 12 – 12.500 Mwh. Hvordan lukker vi det billigst
muligt.
Teknikken kører helt planmæssigt med meget lave vedligeholdelsesudgifter.
Før sommeren omlagde vi hovedledning og stikledninger yderst på Kærsholmvej, da der alligevel
skulle skiftes rør af Mou Vandværk. Vi sparede lidt på flise og gravearbejdet. Rørene der var af den
30 år gamle type pex-rør, som ikke har iltspærre og derfor over tid danner fugt i bunden af
isoleringen. Det er den type rør vi har yderst på grenene og som vi løbende udskifter til nye twinrør. Vi har fået tilsluttet ekstra huse på Skomagerstien 3. Hvor vi således også udskiftede pex-rør.
Senest – godt nok i igangværende år – har vi kunnet byde velkommen til Jørn Mikkelsen på
Aalborgvej 26, og ligeledes Gl. Egensevej 20.
Rasmus og Michael begynder vist også at se på udstykningen på Fjordvej.
Den kommunale udstykning ved Skuen er der meget tyst om for nuværende.
Jeg kan til slut sige, at vi har en yderst velfungerende bestyrelse med suppleanter – meget god
viden samlet i denne flok.
I det hele taget kan vi være glade for vores fælles projekt, som gennem årene har vist sig at være
det helt rigtige med den rette styrke.
I kan nu glæde jer til revisorens fremlægning af regnskabet.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges af revisoren til godkendelse. Regnskabet blev
fremlagt af revisor Frank Nørgaard fra Redmark og godkendt.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. Frank Nørgaard fremlagde budget,
spørgsmål fra salen blev forklaret.

5. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen havde fremlagt forslag til justering af vedtægter. De blev
godkendt, men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig afholdes ekstraordinær
generalforsamling onsdag den 16/10 på værkets kontor, uden forplejning.

6. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var: Henrik Saarup, Jens Jensen og Tommy Jensen – alle modtog genvalg. Alle blev genvalgt

8. Valg af suppleanter. Thomas Lyngholm og Lasse Nielsen som begge modtog genvalg. Genvalgt
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Redmark genvalgt. ingen suppleant p.gr. af
vedtægtsændring

10. Eventuelt. Spørgsmål om indfrielse af solvarmegæld besvaret.
.

