Formandens beretning
1. juli 2017 – 30. juni 2018

Indledning
Med et halvt år på formandsposten i Billund Varmeværk,
vil jeg forsøge på bedste vis at berette om året der er gået.
Der er både sket en masse ting på værket, men det er der
også i byudviklingen i Billund by – og det vil jeg her give jer
et godt billede af.

Værkets ansatte
Den 18. december 2017 mistede Billund Varmeværk sin
direktør gennem mere end 20 år. Kim Selch var en fagligt
dygtig frontperson for værket, og ingen var i tvivl om at
han brændte for det han lavede. Igennem årene har Kim
sikret varme til byens forbrugere og har været
ankerperson for den udvikling værket har gennemgået i
perioden. Kim er savnet af personalet og bestyrelsen.
I perioden indtil 1. maj 2018 klarede værkets ansatte
dagligdagen med støtte fra bestyrelsen. I samme periode
oplevede vi hvor meget det betyder at et team kan stå
sammen. Alle var indstillet på at få dagligdagen til at
fungere optimalt, så vores forbrugere kunne få samme
ydelse.

Den 1. marts 2018 tiltrådte Peter Kofoed som
regnskabschef. Vi havde et ønske om at hjemtage opgaven
med forbrugerafregning og der var derfor behov for også
at få kompetencer til løsning af den opgave tilført.
Samtidig fik vi en stærk profil til løsning af alle skatte- og
investeringsmæssige spørgsmål.
Den 1. maj 2018 tiltrådte Nikolaj Friis som direktør for
Billund Varmeværk. Nikolajs kendskab til branchen skal
sikre at værket fortsat kan være på forkant med
udviklingen.

I bestyrelsen er Per Guldager trådt ind i forbindelse med
Nikolaj Friis’ udtræden.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle
medarbejdere for en kæmpe indsats. I har virkelig vist
jeres værd – det har været fantastisk at se.

Sænkning af varmeprisen
Fra 1. juli 2018 sænkede vi varmeprisen med
tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2017.
I stedet for at skulle betale skat af overdækningsbeløbet,
besluttede vi at tilbagebetale i form af en lavere varmepris.

Varmesalg
Vores varmesalg er igen i år steget med cirka 6 %.
Og denne udvikling ser ud til at forsætte med alle de nye
tiltag der sker i byen.

Masterplan
I juli måned kom den endelige masterplan fra Dansk
Fjernvarmes Projektselskab (DFP). Herefter begyndte vi at
se os om efter nyt produktionsanlæg – vi kigger både på
overskudsvarme fra Lego, el-kedel og flis-anlæg. For ikke at
blive afhængig af flis priserne vil det være godt at få et
produkionsanlæg der køre på el.
Falder valget på overskudsvarme fra Lego, betyder det at vi
skal kunne undgå at betale afgift af overskudsvarme og få
lov til at købe billigere strøm (den overskudsstrøm som i
dag sælges billigt til udlandet).
Allerede i 2020 vil der være problemer hvis halmkedelen,
som er det største anlæg, bryder ned. Denne har vi ingen
back-up for. Der for er det vigtig at vi kommer i gang med
at se på nyt anlæg.
Vi er nu blevet færdige med udskiftning af alle målere.
For at indføre ændringer af regnskabsåret har vi haft to
ekstraordinære generalforsamlinger.

Konkurser
Weiss gik konkurs i 2017. Weiss er den leverandør der har
leveret vores halmkedel. Idet bundristene ikke holder det
antal år som de garanterede, har vi kørt en sag på det. Den
sag har vi vundet og det har vi fået 1,88 mio. ud af.
Pengene skal bruges løbende til nye bundriste.
En af vores halmleverandører Kjellerup Agro er desværre
også gået konkurs. Dette er afledt af det våde efterår samt
tørken vi oplevede i sommers. Vi havde en kontrakt på 3
år. Erstatningshalm er indkøbt hos flere forskellige
leverandører.

It
Vi har fået installeret Microsoft Office 365 så vi ikke er så
sårbare it-mæssigt. Det har givet os en øget sikkerhed og
bedre back-up muligheder i Skyen.
Det er et stykke værktøj vi bruger på varmeværket så
dagligdagen fungerer uanset om man er på farten eller
sidder på kontoret.

Afslutning
Det var min formandsberetning, som dækker de største
ting siden sidst.
Afskrivninger og omlægning af regnskabsår vil Peter
Kofoed fortælle jer mere om herefter.
Og så vil jeg slutte med at sige tak til mine kollegaer i
bestyrelsen for et godt samarbejde.

