Indledning
Når jeg ser tilbage på 2. halvår 2018, er der virkelig sket
meget i byudviklingen i Billund by – og der er rigtig godt.
Vi har i et stort omfang været fleksible, for ikke at blive
stopklods i byudviklingen.
Vi har overholdt alle aftaler med de forskellige
interessenter, og samtidig har vi formået at imødekomme
de opgaver vi ikke var informeret om.
Tilslutninger
Billund Varmeværk har succes med at få nye forbrugere
tilsluttet – der er både mange private- og
erhvervstilslutninger.
Vi ligger stadig på en stigning i varmesalget på 6-7 %,
hvilket er rigtig godt.
Vinteren i år har været med os, forstået på den måde at vi
har kunnet klare os med biomassen det meste af tiden.
Kun når temperaturen er kommet under nul grader har vi
skullet bruge gas – og det er minimalt hvad der har været
behov for.

Omlægning af regnskabsåret
I forbindelse med omlægningen af regnskabsåret har vi
valgt at køre kvartalsafregning – dette er for at nedbringe
omkostningerne i administrationen.
Den 1. februar var den første regning der skulle betales
efter den nye kvartalsafregning.
Grundbeløbet er bortfaldet
Grundbeløbet, som vi fik for at have vores gasmotorer til at
stå klar hvis de manglede strøm på nettet, faldt bort pr. 1.
januar 2019.
Det er det vi har hørt så meget om i nyhederne.
Vi er godt forberedt på det med vores biomasse, så det vil
ikke kunne mærkes i varmeprisen.
De varmeværker som kun har gaskedler stiger med flere
tusinde kroner.
Varmeprisen i år har været ekstraordinær lav, så vi ikke
skulle betale skat, men kommer op på normalt niveau
næste år.

Brændsel
Vi havde lidt problemer sidste sommer efter at en af vores
halmleverandører gik konkurs.
Hvis man lyttede på leverandørerne, kunne det næsten
lyde som om at der ikke var brændsel nok, men Nikolaj og
Thorbjørn var hurtige til at finde erstatningshalm hos 5
forskellige små leverandører til en god pris.
I sidste ende manglede vi kun 500 tons, og dem ville vi
vente med at købe til vi eventuelt ville komme til at
mangle – og det fik vi ikke brug for.
Udfordringen bestod også i at halmen var for tør da den
blev presset, hvilket gav en masse slagger i
brændkammeret på halmkedelen.
For at få det ud igen, kræver det at man kravler ind i
kedelen og banker det ud igen.
Så der kom vores akkumuleringstank til sin ret, når vi
lukkede halmkedelen ned.

Nyt produktionsanlæg
Vi kigger stadig på et nyt produktionsanlæg til vores
grundlast.
Vi kigger i øjeblikket både på en flis-kedel, overskudsvarme
fra Dupont og overskudsvarme fra LEGO.
Vores spidslast-kedel, som jeg nævnte lidt om sidste gang,
bliver nok en el-kedel.
Det har vi møde om her efter generalforsamlingen.
Placeringen af el-kedelen kommer til at være på
Rugmarken i stedet for Møllevej, da det således vil blive
lettere at pumpe rundt til hele byen på grund af de større
rør og samtidig kan den være backup for den store
halmkedel.

Smart-projekt med GEV
Som I allerede har hørt på informationsmødet tidligere, så
arbejder vi med genbrugsvarme fra Dupont i Grindsted,
men der er nogle udfordringer med store omkostninger til
rør fra Grindsted til Billund og måden at lagre varmen på i
sommerperioden hvor vi kun har et lille forbrug.
Siger vi ja til Dupont, vil de have at vi kan tage store
mængder varme året rundt.
Dette er også fint hvis det skal kunne løbe rundt.

Rørarbejde i midtbyen
Nu er arbejdet færdigt i midtbyen og under åen.
Det har givet os en del udfordringer og ekstra udgifter i
forbindelse med omlægning af rør hvor nye bygninger
bliver bygget og hvor åen bliver blotlagt.
Kort fortalt handler det om at Billund Kommune har solgt
en grund til Kirkbi uden at informere dem om at Billund
Varmeværk havde rør til at ligge under byggegrunden.
Hvad åen angår, så løb åen gennem et rør under vejen.
Fjernvarmerørene lå over dette rør – og nu skulle
fjernvarmerørene løbe under åen for at der kunne komme
en bro hen over åen.

Værkets ansatte samt bestyrelse
Det er dejligt at se, at uanset hvilke udfordringer vi støder
på, så har vi nogle dygtige medarbejdere der både kan og
vil løse opgaven.
Og tak til den øvrige bestyrelse for en rigtig god indsats.
Afslutning
Det var min formandsberetning, som dækker de største
ting siden sidst.
Regnskabet vil Peter Kofoed fortælle jer mere om herefter.

