Vester Hjermitslev Varmeværk Amba
Årsberetning 2018-2019 fra bestyrelsen

Der har i årets løb været afholdt 15 bestyrelsesmøder.
Vores nye anlæg blev idriftsat i okt./nov. med stabil varmeproduktion,
samtidig er oliekedlen sikret med stilstandsvarme.- Akkumuleringstankene
er bibeholdt. Forventet besparelse 80-90 t. træpiller på årsbasis.
Den gamle pillekedel , de små oliekedler og stålskorsten er fjernet.
Værket styres og vedligeholdes af Verdo til en pris der er 25% mindre end
det gamle anlæg.
Da der er installeret bredbåndsforbindelse, hvorved værket kan fjernstyres
og igangsættes ved evt. stop.
Endelig er varmeværkets forsikringer ført ajour også med hensyn til ansvar
og ledelse.
Med SEenergi er der indgået elspotaftale.
Yderligere er den gamle skorsten tilset og vedligeholdt.
Foruden isolering af 2 gamle brønde.
I foråret blev der indkøbt og installeret nye varmemålere med fjernaflæsning.
Vores ledningsnet er nu på automatisk LER ved Thvilum.
HJEMMESIDE: vhjermitslev.dk / varmeværket
Takstblad ført ajour med tilslutningsafgift kr. 7.500- med moms
Incl. 25 m. stikledning.
Ændring i aflæsningsform til fjernaflæsning.
Der foreligger Tekniske Bestemmelser og Leveringsbestemmelser foruden
aftale om fjernvarmelevering, velkomstbrev og udtrædelsesaftale.
I april blev der indgået kontrakt på indkøb af træpiller for 2019-2020
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Vester Hjermitslev Varmeværk Amba
til kr. 1525,- pr. ton+moms.

Produktionen har været på 4112 MWH
Pillekedel

4066 MWH Oliekedel 46 MWH

Indkøbt træpiller 825 t og olie 7050 l.
Salg 2540 MWH

Investering / Indkøb
Biokedel

kr. 3.443.000-

Målere

kr. 225.000-

Vej

kr.

Ledningsnet kr.

48.000125.000- Brud på Blæshøjvej

Rente af kommunegaranteret 20-årig lån 1,69%
Likviditeten må betegnes som fornuftig.
Varmeværkets bygning – Fremtidig renovering af tag, el samt loft
indenfor budget.
En stor tak til vores hjælpere og samarbejdspartnere for et godt
samarbejde i det forløbne år.

OPFORDRING: Følg med i fjernvarmeforbruget måned for måned
på det udleverede kontrolskema.
Kontakt Varmeværket på vhj-varme@outlook.dk
Tlf. 51794630 onsdage kl. 19-21
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