
 
 

Formandsberetning ved generalforsamling i  Brøns Kraftvarme a.m.b.a 
Onsdag den 22. juni 2016 – på Brøns Kro 

for regnskabsåret - 1. april 2015 til 31. marts 2016. 
 

Økonomi - bemærkninger til regnskabsåret 
Vores økonomi fortsætter i den gode gænge - den kom ind i sidste år.  
For det forgangne regnskabsår har vi en overdækning på 222 tus kr. 
De til grund liggende tal vil vores revisor komme frem med ved regnskabsaflæggelsen. 
Det nye flis værk lever op til vore forventninger med fyringsøkonomi.  
Men grundlaget for det - skal også ses i lyset af et væsentlig højere varmesalg - end forventet i varmeår 2015 / 2016  
Vi havde budgetteret forsigtigt på grund af udviklingen i Brøns generelt - men havnede med et salg på godt 2300 Mwh  
– 16% højere end forrige regnskabsår. - Varmesalg i en periode er til ”Feriecenteret” og til ”Erhvervsområde Nord”. 
 (Det kommer jeg tilbage til.) - har specielt bidraget til højere varmesalg.  
 
Budget for det kommende (”nuværende”) regnskabs år (fra 1. april 2016 - 31. marts 2017) vil blive fremlagt af vores revisor  
under pkt. 5 i dagsorden. – Budgettet er godkendt af Energitilsynet.   
I sammenhæng med det rekordstore overskud fra forrige år har vi indregnet en stor del af dette i næste år - 2016/2017 
 (altså der hvor vi er nu) og har besluttet at nedsætte prisen med 100 kr. pr. Mwh –  
så varmeprisen fra 1. april 2016 er på 525 kr. pr. Mwh - inkl. moms. - (ex. moms 420 kr.) – svarende til 19% lavere pris.  
De faste afgifter er dog holdt uændret. bl.a. på grund stort ledningstab samt flere småforbrugere. 
Desuden har vi besluttet at afskrive lidt mere på vore lån-  indenfor lovreglerne her. 
Som tidligere nævnt er Energitilsynet meget på vagt overfor a.m.b.a.-selskaber, og det er da rart at kunne sige, at vi ikke er i 
søgelyset. 
 Det medvirker vores revisor Palle Kristensen også rigtig meget til. 

 
Driftsbemærkninger. 
Der har kun været bagatelagtige problemer på værket og på ledninger og hos forbrugere – ting som Kurt har ordnet. 
Så driftsforholdene med det nye flisværk er gode. 
 
Flis-kontrakt,  
Aftalen med lev. af flis fra Agro Form fortsætter til samme pris som tidligere. 
 
Rådighedsbeløb -aftale m. NEAS,  
Rådighedsaftalen med Neas løber frem til og med udgang af kalenderåret 2018. 
Det betyder en årlig indtægt på ca. 375 - 400 tus. kr.  
Regeringen har vedtaget at denne ordning bortfalder efter 2018, og at der (umiddelbart) ikke er nogen anden ordning stillet i 
udsigt for Kraftvarmeværkerne. 
Vi håber naturligvis på, at findes en eller anden form for kompensation for bortfald af denne ordning, - ellers vil det betyde 
en prisstigning for forbrugerne. 
 
Energibesparende kvotekøb  
Der er ikke foretaget køb af kvoter i regnskabsåret. - Energibesparelses-kvote-køb kan gøres for 2 år ad gangen. - Derfor er 
der ikke det samme beløb hvert år i regnskabet.  
Vi ”købte” i 2014, og det er planlagt til 2016 gældende for 2 år. 

 
Andre aftaler 
SYD ENERGI 
Vi har indgået ny kontrakt med SYD ENERGI vedr. afregning med forbrugerne -  
Aftalen gælder fra 1. okt. 2015 og er fortløbende (De gør det stadigvæk billigt) 
 
DONG 
Aftalen med DONG – fortsættes i forhold til at kunne aftage ”fri” mængde gas - idet vi ikke ved, om gasfyret kobles ind til 
el-produktion. Det afhænger af markedet…. 
Gasfyret prøve-startes op 1 gang om året, hvis vi ikke bliver ”kaldt ind” 
Der har ikke været produktion på gaskedelen derudover i regnskabsåret. 
 

Forsikring 
Forsikringsforhold er blevet vurderet og der indhentet tilbud fra et andet selskab – men undervejs har vi fået nedsat 
præmien væsentligt, idet risikoforhold er blevet nedsat, da vi næsten ikke kører på gasmotoren. Vi har så yderligere fået 
nedsat forsikringspræmien fra 1. april i år – så vi fortsætter hos EON-selskabet. 

 
Forbrugertal og udmeldinger. 
Den absolut største forandring i året 2015 har absolut været tilslutning af 1 ”storkunde”.  
Efter et langt forløb med ny lokalplan for byggeri i  
”Erhvervsområde Nord” blev der forhandlet tilslutning for området med den ene bruger der: Brøns maskinforretning. 



Det var en både uvant situation - og en speciel udfordring for bestyrelsen. 
Hele forløbet er dog faldet godt ud – og der er nu basis for en større afsætning af varme. 
Der har ikke været yderligere henvendelser fra nye potentielle kunder - og uagtet der har været kampagnetilbud på 
tilslutningspris – også meldt ud i brydebladet - er det ikke lykkedes at få nye brugere. - Der er således ved regnskabsårets 
slut 133 forbrugere. 
 
Hjemmeside 
Brøns Fjernvarme har nu en flot og velfungerende Hjemmeside - som er udarbejdet med alle relevante oplysninger om 
værket og med takstblad, kontaktpersoner mm. 
  
”Friskolen”. 
 Lukningen her er sket i indeværende regnskabsår! det har ikke medført et stort fald i forbrug, som først antaget. Den er jo 
til salg, og skal vel helst fremstå uden vinter-kulde-og frostskader fra Kreditforeningens side.  

 
Nye målere. 
De nye elektroniske målerfungerer fint og efter hensigten. Ingen ”forkerte aflæsninger”  

 
Varmetab i ledningsnet -  Fremtid og Varmeforsyningsplan. 
Der er ikke siden sidste år sket noget i forhold til de store udfordringer, der fremadrettet er med at kunne optimere på 
varmetab i ledninger. Denne udfordring modsvares dog stadigvæk af forbrugeres misfortolkede handlinger ved fyring med 
alternative opvarmningskilder, såsom brændeovne mm. 
(Det kan også være hyggeligt nok – men en reel besparelse herved - er nok mest teori. 
Samtidig ser vi dog fortrøstningsfuldt i møde - at Tønder Kommune nu ser ud til at tage sig sammen til at gennemføre en 
Varmeforsyningsplan for hele kommunen.  --- Men - det tager jo sin tid. 
 
Bestyrelsens arbejde i øvrigt og andre emner. 
Efter en travl start på regnskabsåret for bestyrelsen - en der faldet en del ro på. 
Der har dog været personlige forhold for et par bestyrelsesmedlemmer, som er udtrådt af bestyrelsen. Bjarne Beck har efter 
mange år (fra 2007 - og har også bestridt formandsposten i 1 år -  besluttet at udtræde af personlige årsager fra september 
2015 –  
og 1. suppleant Harry Bech er flyttet fra Brøns i december -vi fik så fik brug for Knud Nielsen, der som 2. suppleant nu er 
fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.  
Derfor er der i år nødvendigt at få valgt 2 nye suppleanter. 

Fra hele Bestyrelsen vil vi gerne sige en stor tak til de 2 afgåede bestyrelsesmedlemmer.  
Harry har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med anlægsprojekter, og var også i byggeudvalget - mens han var 
suppleant.  
TAK for en god indsat til begge. 
 
Som nævnt tidligere, var den specielle situation med tilslutning af erhvervsområde Nord nok den største udfordring i både 
bestyrelsesarbejdet og i den praktiske indsats i det forløbne regnskabsår. Bestyrelsen har truffet afgørelse om fordeling af 
betaling af projektet og lavet særaftale med ejer. 
Ellers har den sidste halvdel af året været et ”normalt” år for bestyrelsesarbejdet. 
Ligeledes er bestyrelsesmedlemmerne hver og én (inkl. suppleanter) med til at tage over med en meget engageret indsats. 
Dette vil jeg gerne takke Jer for - og ligeledes en stor tak til Kurt, som fortsat viser det engagement - der skal til - for at køre 
en optimal drift. 
Ligeledes har vi en rigtig god samarbejdspartner i vores revisor Palle Kristensen, som meget engageret og i små detaljer 
viser grundighed, og fører os sikkert gennem ”indberetningsjunglen”. 

 
Afslutning. 
 
Tak til alle – og tak for lytning…… 
 
Det var formandsberetningen…      
 
  
Kaj Nielsen 

 
 
 


