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Generalforsamling Lendum Kraftvarmeværk 

Onsdag den 25. oktober 2006. 

 

 

Beretning 

 

Året 2005/2006 er ligesom sidste år gået uden de store uheld, men eftersom værket nu er 13 år, så må vi forvente lidt 

vedligeholdelse, og det har der da også været.. 

 

Varmepris 

Kwh prisen har i det forløbne år været 80 øre/kwh. (forrige år 68,75 øre/kwh.)  

i indeværende år har vi hævet prisen til 95 øre/kwh, altså en stigning på 15 øre, som svarer til 12 øre + moms. 

Den faste afgift er blevet hævet fra (3.000 + moms), altså 3.750 kr. til (3500+moms), som bliver 4.375 kr., altså en stigning på 625 

kr. 

Vi hævede den faste afgift fordi vi i flere år kun har hævet kwh-prisen, og vi syntes nu, at vi måtte se på den faste afgift også. 

Efterfølgende har vi tilfældigt fundet ud af, at vi stadig er billigst med den faste afgift, når vi ser på de værker omkring os, som vi et 

par gange om året har kontakt med. 

Ved et normalforbrug i et parcelhus, som dem der ved noget om det, har sat til 18.100 kwh, betyder det en stigning på 3.340 kr. 

Vi har hævet prisen med de 15 øre, og den faste afgift med de 625 kr. p.g.a. udviklingen på råolieprisen, som bestemmer prisen på 

naturgas, og vi håber forhøjelsen kan modsvare de øgede omkostninger til gas. 

Råolieprisen har godt nok været faldende i et stykke tid, men jeg kan fortælle, at gasprisen toppede i september måned, og at de 

lavere priser først slår igennem her i oktober måned, men så også med et fald på 26 øre. Hvordan det udvikler sig resten af året, 

ved VI heller ikke, og nu forlyder det så, at OPEC vil sætte oppumpningen ned, for at få priserne op igen, så intet er sikkert og ingen 

ved hvordan det udvikler sig resten af året. 

Vi har i år ikke kunnet holde den budgetterede gaspris, og det vil i kunne se - når vi kommer til regnskabet - har bevirket et 

underskud i årsregnskabet. Det er dog ikke kommet bag på bestyrelsen, da vi måned for måned summerer op og følger den 

gennemsnitlige enhedspris på gas- og el som vi har købt, i forhold til den enhedspris vi har budgetteret med, og derfor har vi 

kunnet følge med i, hvordan underskuddet er vokset hen over året. Vi kunne ha’ hævet prisen midt på året, for at opsuge 

underskuddet, men valgte at køre året ud, da vi er så heldige, at vi i de gode år med overskud har hensat lidt til dårlige tider, 

således at vi i år kunne dække underskuddet med de hensatte midler. Ellers er det jo først at det går rigtig galt med varmeprisen, 

hvis vi først skal have dækket underskuddet fra forrige år, samtidig med, at vi skal tage højde for det kommende års olie- og el-

priser. 

 

Gaskøbsaftale 

Vi lavede sidste år en ny aftale på køb af gas, og aftalen løb over 2 år – fra 1. oktober 2005 til 30. september 2007. 

Dog fik vi et nyt tilbud fra DONG midt i perioden, der lød på, at hvis vi ville forlænge aftalen et år – altså til 30. september 2008 – så 

kunne vi få en yderligere rabat på 7 øre pr. kubikmeter gas – som svarer til ca. 77.000 kr. årligt – og nedsættelsen af gasprisen ville 

endda træde i kraft allerede 30. september 2006, således at vi også fik de 7 øres rabat det sidste år af den gamle aftale. Vi slog til, 

da vi ikke mente det kunne gøres bedre ved at vente. 

Aftalen er stadig som før, en variabel pris med en fast rabat, og stadig med mulighed for at fastlåse prisen på et gunstigt tidspunkt. 

Vi holder øje med prisen, og må indtil videre glæde os over den rabat, som vi opnår ved et fælles udbud af knap 90 mill. kubikmeter 

naturgas. Vores forbrug er ca. 1,1 mill. m3 årligt. 

 

Elsparefonden. 

Elsparefonden er stadig på banen, men til den 1.december stopper muligheden for tilskud til omkonvertering af el-opvarmede 

huse, så kender i nogen der kunne tænke sig at omkonvertere, kan i fortælle dem, at det er sidste udkald, hvis man vil have tilskud. 

Vores del i tilbuddet ligger i gratis tilslutning til varmeværket, og vi har også besluttet at give de resterende husstande med oliefyr, 

eller anden form for opvarmning, det samme tilbud – gratis tilslutning hvis de vil tilkobles fjernvarme. Så er der ikke gjort forskel, og 

alle har fået tilbuddet. Om der er flere der ønsker at komme med på fjernvarmen, vil tiden så vise. 

 

Større vedligeholdelser. 

Vi har i det forløbne år fået udskiftet den ene af vores kompressorer, som laver trykluft til opstart af gas motoren. Reparation 

kunne ikke svare sig, da vi fik et tilbud på en ny til 30.000 kr. Den er installeret og kører tilfredsstillende. (Alternativet havde jo 

været, at Poul Ole skulle have været i gang med startsvinget) 

Ellers går motoren for tiden som en drøm, og har faktisk gjort det hele tiden med lidt justeringer nu og da. 

 

Vi har også haft en utæthed på stikledningen til Ulvehaven. Vi havde i længere tid mistet en del vand, og på en aftentur opdagede 



Jørgen Toft, at der ingen sne var udenfor indgangen til Ulvehaven. Vi fik gravet op, og det viste sig, at isoleringen omkring røret var 

blevet beskadiget, hvorved fugt kunne trænge ind til jernrøret og en tæring ville begynde for at ende med en gennemtæring. 

Vi fik det repareret – for kundens regning – og vandspildet faldt, men vi mister stadig ca. 30 m3 om måneden, så hvis i ser, at det 

ryger op af jorden et eller andet sted, så må i gerne henvende jer til os. 

 

Vi havde også en mindre skade på taget i vinter. Under en af stormene blæste der istapper af skorstenen og over på taget af 

varmeværket. Det resulterede i, at en 7-8 teglsten revnede eller blev smadret. Skaden er udbedret og vi er klar til en ny vinter. 

Vi har også fået huset malet i år, så nu er det som nyt igen. 

 

Nye forbrugere. 

Vi har fået en ny forbruger på nygårdsvej og en omkonvertering på skolebakken – og vi vil gerne sige velkommen til de 2 nye 

forbrugere, og håber at de bliver tilfredse med fjernvarmen. 

 

Det var hvad jeg havde valgt at tage med i beretningen i år, og er der noget i sidder og gerne vil have opklaret, vil jeg tro, at der 

bliver mulighed for at stille spørgsmål bagefter. 


