Bredebro Varmeværk A.m.b.a.
Information til vore andelshavere
Efter et veloverstået regnskabsår har vi følgende meddelelser til vore andelshavere.
Varmeprisen i 2020/2021
Varmeprisen falder pr. 1. august 2020 fra 48,75 øre inkl. moms pr. kWh til
43,75 øre inkl. moms pr. kWh. Prisen for at opvarme et standardhus på 130 m²
med et forbrug på 18.100 kWh bliver 11.767 kr. inkl. moms og faste bidrag.
Det er et fald på 905 kr. årligt. Bredebro Varmeværk ligger blandt de billigste
værker på landsplan.
Grøn omstilling i varmesektoren.
Folketinget har vedtaget et mål om at nå en 70% reduktion af CO2
udledningen i 2030, og det berører også de danske fjernvarmeværker. Bredebro
varmeværk vil i det kommende år ud fra værkets strategiplan kigge på
fremtidige brændselstyper. I første omgang vil der være fokus på store eldrevende luft til vand varmepumper som supplement til vores fliskedel.
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.
e-Boks
I har sammen med jeres årsopgørelse modtaget et brev vedr. e-Boks og om
hvordan I tilmelder jer. Varmeværket håber at så mange som muligt vil benytte
sig af tilbuddet om at modtage breve fra varmeværket via e-Boks, da det er
nemt for jer, billigt for os og godt for miljøet.

Renovering af ledningsnettet
Der er renoveret ledningsnet på Midsommervej. Det var den sidste etape.
Bestyrelsen har besluttet at holde en pause med renovering af ledningsnettet.
Der vil dog være fokus på at udskifte sårbare komponent på det resterende
ledningsnet og udskiftning af stikledninger. 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 585
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 8
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 forsyning af
miljøvenlig varme til stabile lave priser.
Generalforsamling den 26. oktober
Vær med, når vi drøfter, hvordan vi også fremover kan sikre en stabil
varmeforsyning til lavest mulige pris. Deltag i generalforsamlingen mandag
den 26. oktober 2020 kl. 19.30. Det foregår i Bredebro Forsamlingshus.
Se dagsorden her i Bindeledet.

Med venlig hilsen
Bredebro Varmeværk
Bestyrelsen
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GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægternes § 6 meddeles herved, at der afholdes ordinær generalforsamling
mandag, den 26. oktober 2020 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:
Anton Gubi (modtager genvalg)
Morten Funder (modtager genvalg)
Inge-Lise Tjørnelund (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 19. oktober.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

