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Hermed et kort nyhedsbrev fra Bestyrelsen i Mou Kraftvarme.
På generalforsamlingen orienterede vi om de forskellige tiltag for at opnå et bedre forløb prismæssigt, da vi
nu havde haft 2 dårlige regnskabsår i træk. Det skyldtes hovedsageligt nogle meget dårlige gaspriser, som vi
havde slæbt rundt på i nogle år. Vi kunne ikke fortsat hobe underskud op, men var heller ikke glade for at
skulle lave yderligere prisstigninger.
Med en fornyet gaskontrakt i hånden forventede vi et væsentligt bedre resultat for året 2011/12.
Vi havde også gjort et udspil med et solvarmeprojekt, som skulle stabilisere priserne samtidig med, at vi
kunne opnå de lovbefalede energisparekrav – som skulle gøres af jer brugere – 2% om året.
Nu har vi fået tallene klar for første halvår og lagt dem ind i et kontrolbudget, som viser, at vi genererer et
overskud af en pæn størrelse på over 200.000 kr. Det er også nødvendigt for at kunne nedbringe det
ophobede underskud fra de 2 foregående år. Der er brugt væsentlig mindre varme end det foregående
efterår. Nu står så foråret for døren og vi er spændt på dette forløb, men der ændres ikke på priserne.
Solvarmeprojektet er havnet i det store kommunale spil og forsinkes mere end planlagt, men vi forsøger at
holde dampen oppe. Det bliver helt sikkert ikke klart til den kommende vinter, som beregnet, men snarere
til foråret (april ?) 2013. Vel også et bedre tidspunkt. Kommunens store visionsspil for varmeforsyningen
2030 kan komme på tværs, men vi håber stadig vi kan få medspil og ikke modspil – at man kommer lidt
mere ud af busken med de politiske visioner og gerne med tidshorisonter.
Vi ser naturligvis også gerne, at regeringen spiller ud med frit brændselsvalg, så vi kunne lave en anden
grundlastvarme til en mere fornuftig pris og samtidigt øge vores fleksibilitet.
I efteråret har vi kørt på med udskiftning af batterier i målerne tillige med pakningerne ved målerne.
Samtidigt har vi inspiceret installationerne og givet forslag til forbedringer samt stillet krav om udbedringer
af varmesystemerne, hvis de har været ulovlige eller farlige eller manglet isolering før måler. Dette arbejde
fortsættes her i 2012.
På selve værket har vi siden en lynskade i foråret 2011 døjet med vores overvågnings og styringsanlæg.
Dette er her i slutningen af året blevet skiftet ud til helt nyt – en forsikringssag, som vi nu skal kæmpe bedst
muligt igennem.
HEF har efter overtagelsen af Aalborg Kommunes Elforsyning besluttet i oktober 2011 at opsige
kontrakterne med alle kraftvarmeværkerne om tilsyn og administration – herunder os.
Vi har straks fundet en ny partner til disse dele: Industrivarme i Storvorde, som overtager både
overvågning, tilsyn og administration på stort set samme vilkår som HEF. Industrivarme har overtaget
overvågning og tilsyn pr 1.12.2011 og administrationen pr. 1. februar 2012. Thomas Jørgensen
fra HEFadmin. følger med over til Industrivarme, så det er et kendt ansigt for jer, der vil fortsætte med
varmeafregningerne og han siger:

Har du spørgsmål til din opkrævning eller lignende kan du kontakte os på Administrationen hos
Industrivarme på tlf 9636 9999 i tidsrummet 10.00 – 14.00 på hverdage. Det vil også være muligt
at sende en mail på: kraftvarme@industrivarme.dk . Mailen besvares hurtigst muligt. Flere
informationer kan ses på Industrivarmes hjemmeside: www.industrivarme.dk , hvor du kan læse
mere og eksempelvis melde flytning.
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