Saltum varmeværk A.m.b.A., Ths. Jensensvej 5, 9493 Saltum. – Tlf. 98881165.
August 2005.

Indbydelse til generalforsamling.

Varmeværkets andelshavere indbydes herved til ordinær generalforsamling i Saltum
husflidssskole, Faarupvej 7a, onsdag den 14. september, klokken 19. Lejere må gerne
deltage i generalforsamlingen, men har kun stemmeret, hvis der kan fremvises fuldmagt fra boligejeren.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for 2004/05.
3. Regnskab.
4. Bemyndigelse til bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 17
til køb af tillægsjord – naboparcel.
5. Valg.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår Ole Hejlesen og Bent H. Thomsen.
Valg af suppleanter:
Suppleanter er Mogens Hjørringgaard.
Valg af lokal revisor:
Revisor er Jørgen Lund.
6. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne.
Poul Jensen.

Beretning over driftsåret fra 01.07.04 til 30.06.05.
Varmeværket har 348 forbrugere. Der har ingen tilgang været i år.
Bestyrelsesmedlem Villi von Fintel afgik ved døden i oktober måned. Villi var medlem af varmeværkets bestyrelse i 6 år og var varmemester afløser i 5 år. Villi var et
engageret medlem af bestyrelsen. Han satte sig godt ind i opgaverne og ind i hvad der
kom af nyt.
Æret være hans minde.
Suppleant Leif Gregersen indtrådte herefter i bestyrelsen.
Som ny varmemester afløser blev antaget Jørgen Christensen, tidligere HydroTexaco.
Gasmotoren har i regnskabsåret kørt 3.951 timer og har nu kørt 40.100 timer i alt.
Programmæssig hovedreparation forventes ved 48.000 timer. Årets produktion er vist
i nedenstående tabel:
Tekst:
Udpumpet megawatt timer
Solgt megawatt timer
El-produktion i megawatt

Sidste år:
8.929
6.322
4.938

I år:
8.898
6.324
5.305

Afvigelse i %
0,7
0,03
7,4

157 megawatt timer af varmeproduktionen stammer fra solfanger anlægget. Det er
122 mw. mindre end sidste år. Tallet skal muligvis tages med forbehold, idet måleren
ikke er stabil.
Forskellen mellem antallet af udpumpede megawatt timer og solgte megawatt timer
er ledningstab, altså den afkøling, der sker i ledningsnettet.
Folketinget besluttede, som omtalt på sidste års generalforsamling, hvorledes det frie
el-marked skulle håndteres i forhold til kraftvarmeproduktionen. Varmeværker med
en effekt på mindre end 5MW fik lov til at fortsætte på uændrede vilkår, hvilket vil
sige afregning efter en tre-leds tarif bestående af spidslast-, højlast og lavlast. Bestutningen, der er gældende indtil videre, går ud på, at et mindre kraftvarmeværk skal
være garanteret samme pris for el-produktionen, som værket opnåede i 2001 og 2002.
Det kan vi kun være tilfredse med, for Saltum varmeværks el-produktion er ikke af en
størrelse, der kan opnå nogen maksimal markedspris.
Det vil ikke være uventet om det bliver sådan i den sidste ende, at varmeværket bliver
underlagt en central styring, og hvis det bliver tilfældet kan det vise sig, at Saltum
varmeværk har for lille en lagertank til at kunne producere el. efter behov og bestyrelsen har derfor overvejelser om, at det engang i fremtiden kan blive nødvendigt at
bygge en lagertank mere af samme størrelse, som den eksisterende. Der er derfor indgået en betinget slutseddel med ejeren af naboejendommen mod syd om køb af en
strimmel tillægsjord.

Herved bliver der både mulighed for at opføre en lagertank og en lagerbygning til de
mange forskellige materialer, der er brug for i virksomheden, så de ikke tager plads
op i kedelrummet.
Det er pålagt varmeværket at reducere sit co2 udslip senest i 2006. Det kan gøres ved
montering af en katalysator på motoren. Der er indhentet pris fra 2 leverandører. Tilbuddene ligger på omkring 70.000 kr
Produktionsanlægget har kørt godt igen i år. Der har kun været nogle mindre reparationer, udskiftning af ladeluftkølere, rensning af turbolader og enkelte andre småreparationer. Der er foretaget renovering af røggas veksleren.
Der er foretaget udskiftning af afspærringsventiler 2 steder på ledningsnettet. De nye
ventiler er opbygget af varmemesteren, som derved har sparet varmeværket for en
rund sum. Der har været 5 reparationer i forbindelse med indføringsledninger til forbrugere. Afgrening på hovedledningerne er et svagt punkt og ledningsnettet har desværre en utæthed på ca. 4.000 liter i døgnet, der ikke hidtil har været til at finde.
Der er foretaget stikprøvevis kontrol af forbrugsmålerne i henhold til lovgivningen
herom hos ca. halvdelen af forbrugerne. Der var ingen fejl på de afprøvede målere og
målerpartiet blev godkendt for yderligere 6 år. Den anden halvdel af forbrugsmålerne
blev stikprøvekontrolleret sidste år.
Der er foretaget udskiftning af batterier i forbrugsmålerne. Der arbejdes fortsat på
montering af udendørs følere til måleraflæsning hos forbrugere, der er vanskelige at
træffe i normal arbejdstid.
Der er foretaget arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til arbejdsmiljø beskyttelsesloven og der har været 2 besøg på værket af arbejdstilsynet. Der er anskaffet sikkerhedsudstyr og foretaget arbejdspladsindretning, så derom givne regler og forskrifter
kan overholdes.
Der er foretaget indberetning af varmeværkets forsyningsområde til det centrale Lednings Ejer Register (LER). En opgave, der er pålagt alle ledningsejere, og som her
blev klaret af værkets kasserer.
Det er også pålagt varmeværkerne, at gøre en energispareindsats. Den hidtidige politik på området var meget konkret, men der er nu indgået et nyt politisk forlig, der giver varmeværkerne mere metodefrihed. Saltum varmeværk har jo, efter sin størrelse,
et fornuftigt energiforbrug og man kan forestille sig, at varmeværkets energispareindsats kan dreje sig om optimering af solfangeren.
De stigende oliepriser har naturligvis smittet af på prisen på naturgas. Det er jo politisk bestemt, at naturgasprisen skal følge olieprisen. Afregningsprisen for 2004/05
bliver derfor 380 kr. pr. kbm. mod 360 kr. sidste år. Desværre er der forlydender om,
at der kan forventes yderligere prisstigninger. Bestyrelsen har derfor valgt at fastholde samme a´conto pris som sidste år, nemlig 420 kr. pr. kbm. + moms.

