
Generalforsamling Lendum Kraftvarmeværk 

Onsdag den 8. oktober 2008.   
  

Beretning   

Året 2007/2008 er gået meget godt for varmeværket, og også for vores forbrugere, da det har været et af de mindre 

varmeforbrugende år. Det har bevirket, at de fleste forbrugere har fået penge tilbage på årsopgørelsen.  Et varmeår beregnes i 

graddage, og et normalår har – på Naturgas Midtnords hjemmeside -  3906 graddage. Varmeåret vi lige er kommet ud af pr. 30. 

juni, er blevet opgjort til 3530 graddage, altså 376 graddage mindre end et normalår, så det fortæller lidt om, hvorfor de fleste 

skulle have penge tilbage.   Vores budget har vi ikke helt kunnet holde, da gaspriserne er steget næsten konstant hen over året. I alt 

25 øre gennem perioden, og eftersom en øre giver en merudgift på 11.000 kr., skal det jo give et negativt resultat. Heldigvis fik vi 

lidt mere for vores strøm end vi havde budgetteret, så vi fulgte godt med i udviklingen gennem året, og sjussede os til, at vi nok ville 

komme til at mangle omkring 250.000 kr, men som i senere vil se i regnskabet, gik det ikke helt så galt.Med hensyn til de nye 

a’contoer for det kommende år, er forbruget udregnet efter graddagene for et normalår, fordi vi ikke ved, hvordan den kommende 

vinter forløber. Vi har gjort det, fordi de fleste hellere vil betale lidt mere i a’conto, end at risikere at få en stor efterregning. Der er 

et par stykker, der har ringet og spurgt ,om de ikke kunne få a’contoen sat lidt ned, og så selv tage risikoen for en efterregning. Det 

har jeg så snakket lidt med dem om, og vi har fundet en fornuftig løsning på a’contoens størrelse.  

Varmepris 

Kwh prisen har i det forløbne år været 90 øre/kwh. (forrige år 95 øre/kwh.)  

I indeværende år har vi hævet prisen til 115 øre/kwh, altså en stigning på 25 øre. 

Den faste afgift er også blevet hævet med 625 kr. til 5.000 kr. som enhedspris.Ved et normalforbrug i et parcelhus, som man sætter 

til 18.100 kwh, betyder det en stigning i varmeprisen på 5.150 kr. 

Vi har hævet prisen med 25 øre, da vi ifølge DONG’s prognoser på daværende tidspunkt kunne se, at de ikke forventede faldende 

råoliepriser, som jo bestemmer prisen på naturgas, og vi blev enige om, at da de sikkert har bedre styr på verdensmarkedet end vi 

har, så lagde vi vores pris efter deres prognoser. 

Gasprisen er dog efterfølgende gået ned, men det kan jo kun siges, at være positivt. 

Vi er også kommet på det frie elmarked fra den 1. oktober – altså for 8 dage siden, og har tegnet en fastpris kontrakt med Nordjysk 

Elhandel, foreløbig for oktober kvartal, hvilket medvirker, at vi får 808 kr pr. mwh, i stedet for som budgetteret, 520 kr. pr mwh., og 

vi har lavet fastpriskontrakt med DONG på vores gas fra 1. oktober i år og frem til 1. oktober 2009. De to dispositioner vil uden tvivl 

indvirke positivt på vores budget, så vi kommer ud med et overskud næste år.   

Større vedligeholdelser. 

Der er monteret en ny kompressor for startluft til vores gasmotor, da den gamle var brudt ned, og reparation ikke var mulig. 

Endvidere er der monteret et tørfilter for at hindre, at der ikke kommer kondensvand i styre- og startluft. Samlet pris ca. 50.000 kr.  

Samtidig lavede vi mere ventilation i kompressorrummet, da en lavere rumtemperatur vil give en længere levetid for den nye 

kompressor.  

Vores alarmanlæg har også været defekt, og kunne ikke repareres, hvorfor der blev indkøbt et nyt alarmanlæg til ca. 8.500 kr. 

Vi har omsider fået vores skorsten malet efter branden i 2006, så nu er den ligeså fin som en ny.   

Diverse 

Vi kørte sidste år med et tilbud om gratis tilslutning for både el- og oliehuse, dog uden at vi fik noget respons eller nye forbrugere. 

I år kører vi ingen kampagne, da vi mener, at interesserede har haft rigelig mulighed for at blive gratis tilsluttet. 

Vi har i år fornyet vores forsikring for en ny 3-års periode til samme pristalsregulerede præmie som den forrige, men med en 

reduceret selvrisiko og måle skabene ved hovedledningerne er også blevet dækket af forsikringen.  

Vi har været med i et samlet udbud om indkøb af gas, varetaget af Decentral Gashandel. Dong kom med det bedste bud, d.v.s. den 

største rabat i forhold til den månedlige listepris. Aftalen løber fra den 01.10.08 til den 30.09.10. Det er ifølge aftalen muligt i 

perioden at indgå fastprisaftale på et gunstigt tidspunkt, hvad vi som før omtalt har gjort.  

Vores energi-målere, som sidder hjemme hos jer, er delt op i tre partier, og ud af det sidste parti målere, har der i år været sendt 10 

ind til afprøvning for korrekt måling. Målerne bestod prøven, så partiet kan blive siddende 3 år mere inden der skal tages en ny 

stikprøve.  

Til sidst kan jeg oplyse om, at vi stadig mister ca. 25 m3 vand om måneden, så hvis I ser, at det ryger op af jorden et eller andet sted 

i byen, så må i gerne henvende jer til os. 


