Bredebro Varmeværk A.m.b.a.
Information til vore andelshavere
Efter et veloverstået regnskabsår har vi følgende meddelelser til vore andelshavere.
Varmeprisen i 2018/2019
Varmeprisen steg pr. 1. august 2019 fra 39,38 øre inkl. moms pr. kWh til 48,75
øre inkl. moms pr. kWh. Prisen for at opvarme et standardhus på 130 m² med
et forbrug på 18.100 kWh bliver 12.674 kr. inkl. moms og faste bidrag. Det er
en stigning på 1.697 kr. årligt. Bredebro Varmeværk ligger dog stadig blandt
de billigste værker på landsplan.
En fremtiden uden statslig tilskud.
Fra nytår 2019 bortfaldt det statslige tilskud også kaldet grundbeløb, som er et
tilskud, der har været givet til de decentrale kraftvarmeværker. Tilskuddet har
for Bredebro Varmeværk, de senest år beløbet sig til tre. mio.kr. årligt, og
bortfaldet har da også påvirket varmeprise som er steget med 30 % de seneste
to år. Da alle statstilskud er bortfaldet, har varmeprisen nu nået det fremtidige
niveau. At de to seneste års stigningen ikke bliver større skyldes at Bredebro
Varmeværk har brugt de foregående år på at forberede sig på tilskuddets
bortfald. Der er de seneste år lavet investeringer og effektiviseringer på både
produktionsanlægget og i distributionsnettet. I dag produceres 95% af varmen
på flisanlægget på Langagervej og kraftvarmeanlægget på Søndergade står klar
til spids- og reservelast baseret på naturgas og her produceres den resterende
varme.
Net-aflæsningssystem
Vi har nu skiftet målere og printkort hos 522 forbrugere. Alle målere bliver
aflæst en gang dagligt. De resterende målere og printkort, i alt 60 stk., skiftes i
dette regnskabsår.
eForsyning
eForsyning er en hjemmeside, hvor I som forbrugere med et login kan finde
mange informationer om jeres forbrug og jeres fjernvarmeøkonomi.
Varmeværket vil ligeledes tilbyde at optimere forbrugernes anlæg ved hjælp af
data fra eForsyning. Vi vil opfordre alle forbrugere til at benytte eForsyning til
at følge deres forbrug, så man undgår overraskelser i varmeregningen.
Mangler du hjælp hertil, så kontakt varmeværket.

Renovering af ledningsnettet
Der er renoveret ledningsnet på Midsommervej. Der er lavet en
renoveringsplan for det kommende år, som omfatter den resterende del af
Midsommervej og som påbegyndes i april/maj 2020.
KONTAKT varmeværket, såfremt du har planer om ny belægning eller renovering af det rum, hvor fjernvarmen kommer ind i huset. I disse tilfælde vil
varmeværket vurdere, om der skal etableres ny stikledning ved samme
lejlighed.
Vidste du at?
 Bredebro Varmeværk er et forbrugerejet andelsselskab med 581
andelshavere.
 Der er fem medlemmer i bestyrelsen, der vælges blandt andelshaverne
på værkets årlige generalforsamling. Det sker for en periode på to år.
 Som andelshaver ejer du en andel i et selskab, der omsætter for over
10 mio. kroner netto årligt.
 Bredebro Varmeværk producerer både varme og el.
 Bredebro Varmeværk bidrager til nedbringelse af CO2-udledningen
ved at 95% af varmeproduktionen er CO2-neutral.
 Vision 2023 Bredebro Varmeværks vision er som selvstændigt
varmeværk at sikre nuværende og kommende forbrugere forsyningen
af miljøvenlig varme til stabile lave priser.
Generalforsamling den 28. oktober
Vær med, når vi drøfter, hvordan vi også fremover kan sikre en stabil
varmeforsyning til lavest mulige pris. Deltag i generalforsamlingen mandag
den 28. oktober 2019 kl. 19.30. Det foregår i Bredebro Forsamlingshus.
Se dagsorden her i Bindeledet.

Med venlig hilsen
Bredebro Varmeværk
Bestyrelsen

Bredebro Varmeværk A.m.b.a.
Søndergade 8
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FJERNVARME

GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægternes § 6 meddeles herved, at der afholdes ordinær generalforsamling
mandag, den 28. oktober 2019 kl. 19.30 i Bredebro Forsamlingshus
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelse for
indeværende driftsår fremlægges til orientering.
Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til
orientering.
Forslag fra bestyrelsen.
Indkommende forslag fra andelshaverne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Efter tur afgår:
Niels Feddersen (modtager genvalg)
Karl-Erik Jensen (modtager genvalg)
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Nuværende:
Morten Friis
Johannes Jørgensen

10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Regnskabet ligger til eftersyn på varmeværkets kontor fra den 21. oktober.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

