Bredebro Varmeværk A.m.b.a.
Information til vore andelshavere
Efter et veloverstået regnskabsår har vi følgende meddelelser til vore andels-havere.
Varmeprisen i 2022/2023
Varmeprisen forbliver uændret på 40,63 øre kr. inkl. moms pr. kWh i det kommende
regnskabsår. Prisen for at opvarme et standardhus på 130 m² med et forbrug på 18.100
kWh bliver 11.204 kr. Bredebro Varmeværk ligger på landsplan blandt de billigste
værker.
Stigende energipriser
Vi ser i øjeblikket, at prisen på energi stiger voldsomt pga. frygten for reduceret eller
måske et helt stop for levering af gas fra Rusland til Europa. Regeringen har meldt ud,
at Danmark og Europa står overfor en vinter med en potentiel energikrise. Bredebro
Varmeværk benytter flis som hoved brændsel som suppleres med varme produceret på
overskudsstrøm fra vindmøller på vores el-kedel samt gas til vores kraftvarmemotor og
gaskedel. Det seneste år er der dog ikke brugt gas til at supplere varmeproduktionen fra
flisværket, men udelukkende suppleret med varme produceret på vores nye el-kedel. Vi
forventer heller ikke at skulle bruge gas i den kommende vinter, men når prisen på gas
og olie stiger, så øges efterspørgslen på biomasse og derfor er prisen på flisen også
steget. Hvorvidt de stigende priser vil kræve en prisstigning i løbet af dette regnskabsår
kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Men med de stigende flis priser og
stigende driftsomkostninger undgår vi ikke en stigning i varmeprisen i næste
regnskabsår.
Den nye el-kedel på Søndergade
Den nye el-kedel blev driftssat i august 2021 og har nu været i drift et år. Den har
produceret 45% af den varme vi har sender ud i ledningsnettet og strømmen som er
brugt er kommet fra billig overskudsstrøm fra vindmøller. El-kedlen har en stor andel i
det flotte resultat for det afsluttede regnskabsår og er en medvirkende årsag til at vi kan
holde samme lave varmepris i dette regnskabsår.
Spar på energien
Selv om varmeprisen i Bredebro Varmeværk er meget lav, skal vi spare på varmen.
Vi vil opfordre alle til at gå ind på vores hjemmeside og læse om hvordan man sparer
på varmen. I finder det på www.bredebro-fjernvarme.dk under fanen SPAR PÅ
VARMEN. Husk at følg jeres forbrug på vores app eForsyning. Hvis I mangler
hjælp til at komme i gang med appen så kontakt Varmeværket.

Udvidelse af forsyningsområdet
Som sikkert mange har bemærket, er vi i fuld gang med at etablere fjernvarme til nye
forbruger på Håndværkervej. Der har ligeledes været flere henvendelser fra forbrugere
indenfor nuværende forsyningsområde, hvor vi også har fået nye forbruger med. Vi ser
frem til at byde de nye forbrugere velkommen hos fjernvarmen.
e-Boks
Rigtig mange har tilmeldt sig e-Boks. Varmeværket håber, at der er flere, der 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
Den løbende vedligeholdelse af ledningsnettet, og udskiftning af udtjente fjernvarmerør
er tilendebragt, og bestyrelsen har derfor besluttet at holde en pause med
renoveringsarbejde. Sårbare komponenter og udtjente stikledninger vil dog fortsat blive
udskiftet efter behov. 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 60%
af varmeproduktionen kommer fra CO2-neutral flis og 40% fra grøn
overskudsstrøm fra vindmøller
• 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 31. oktober
Vær med, når vi drøfter, hvordan vi også fremover kan sikre en stabil varmeforsyning
til lavest mulige pris. Deltag i generalforsamlingen mandag den 31. oktober 2022 kl.
19.30. Det foregår i Byens Rum Toosbuys Torv.
Se dagsorden.

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 31. oktober 2022 kl. 19.30 i Byens Rum Toosbuys Torv
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.
Følgende er på valg:
Morten Funder
Anton Gubi
Inge-Lise Tjørnelund
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Nuværende:
Jesper Fogtmann
Rene Backmann

10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Regnskabet ligger til eftersyn på varmeværkets kontor fra den 24. oktober.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

