Beretningen ved generalforsamling i Brøns Kraftvarme a.m.b.a.
Afholdt på Brøns Kro, torsdag den 20. juni 2019 kl. 19,30.
For regnskabsåret 1. april 2018 til 31. marts 2019.
Varmesalg –
Efter et rekordstort salg forrige år af varme, er vi nu komme ned på det forventede gennemsnit igen.
Der er afregnet 2060 Mwh., hvilket er meget tæt på det budgetterede.
Det registrerede varmetab i ledningsnettet lå på ca. 35%.
(Jo mere vi ”sælger” desto mindre bliver varmetabet)
Økonomi - bemærkninger til regnskabsåret.
Som det vil fremgå ved regnskabsaflæggelsen, afviger årets resultat lidt fra budgetteret.
Der er noteret et overskud på 162 tus. Kr. Der er mange faktorer, som der rent teknisk vil blive redegjort for i
regnskabsaflæggelsen, men som hovedtema er det tilskudsrammen
og el-salg samt at vi har undgået tab på kunder
fra det gamle SE-opkrævningssystem, der har været væsentlige elementer. Således bidrager det samlede
indtægtsgrundlag – og de samlede adm. omkostninger hver med ca. 80. tus. Kr. til det gode resultat.
Budget for det kommende =(”nuværende”) regnskabs år (fra 1. april 2019 - 31. marts 2020).
vil blive fremlagt under pkt. 4 i flg. dagsorden – Budgettet er godkendt af Energitilsynet.
Bestyrelsens forudseenhed og beslutning om at anvende ”overdækning” fra de foregående år,
har været medvirkende årsag til, at vi kan ”holde prisen nede”, selv om bortfald af
rådighedsbeløb til elproduktion har været en stor udfordring i forhold til det.
Enhedsprisen pr. Mwh. vil stige fra 520 kr. til 580 kr. inkl. moms, hvilket vil betyde ca. 1000 kr.
mere for en standard-bolig. De faste afgifter og m² afgifter holdes uændret.
Der køres i år undtagelsesvis et Kampagne- tilbud med tilslutningsafgift for 0,- kr.
i perioden 1. april til 1. august 2019. *grundlag herfor er bl.a. fra Energistyrelsens rådgivning – herom senere.
Den øvrige del af året er tilslutningsafgiften uændret 36.000 kr. inkl. moms
Rådighedsbeløb bortfaldt med udgangen af 2018.
Regeringens Energi forlig fra 2018 indeholder ikke nogle elementer,
der stiller i udsigt, at der ”Hjælp at hente” for alle mindre Kraftvarmeværker.
Der står dog stadigvæk tilbage, at enkelte overgangs-ordningsbeløb endnu ikke er skrevet ind i aftalen, - hvordan
de kommer enkelte værker til gode – men vi har ingen forhåbninger om, at det kommer til at gælde for - eller
gavne Brøns Fjernvarme.
Derimod har det vist sig, at der i tillæg til overgangsordningen er et lille beløb at hente i ”Rådighedsordning 2”,
som hænger sammen med vores indberetningspligt til Energistyrelsen.
Som en mulig afbødning på virkningerne af bortfald af rådighedsbeløbet, har BKV tilmeldt sig DKVK for kalender
år 2019 – derom mere i næste afsnit af beretningen

Dansk Kraft-Varme Kapacitet. (DKVK)
Er omtalt detaljeret i beretningen sidste år.
Vores aftale om rådighed for produktion af El på gasmotor indenfor de rammer i gældende kontrakt for 4. kvartal
2018 og kalenderåret 2019 har vist sig, at være en tvivlsom ”forretning”. Vilkår i kontrakten, som vi ikke
umiddelbart var foreholdt, har medført, at kontrakt-resultat kan være meget svingende måned for måned – også
med underskud.
Det vil være omfattende at redegøre for den komplexitet, der er indlagt i dette aftaleforhold – men resultatet kan
vi forholde os til – og dette bliver i omegnen af 0 kr.
Derfor har bestyrelsen besluttet IKKE at deltage i næste sæson af udbud, og udtræder - som det ser ud nu – af
aftaleforholdet med udgangen af 2019.
Forbrugertal og udmeldinger.
Der er -stadigvæk - ved regnskabsårets slut - 136 forbrugere. (hvoraf 1 er sat i bero)
Hjemmeside og ”nyt” i Brydebladet
Interesserede i BKV kan følge med i de udmeldinger, der kommer i ”Brydebladet” og på vores velfungerende
Hjemmeside. Nogle væsentlige forhold vil jeg gerne op-summere her.
Værkets ny mødelokale – og mindre areal-udvidelse mod syd.
Ved ”åben hus” /arrangement den 13. april kom ca. 30 personer. – En god dag!For at forbedre tilkørselsforhold ved flis levering og få bedre ”råderum” ved evt. servicearbejder o.l., besluttede
bestyrelsen at tilkøbe et mindre areal mod syd. Der blev indgået en handel med Terkel og Søren Karstoft. Arealet
er nu matrikulært berigtiget!.

Driftsbemærkninger.
EKSPLOSION på redler-transportbånd den 25. januar gav genlyd i hele byen.
Under Justsens service af dette skete uheldet, som heldigvis ikke fik alvorlige følger for de personer,
der opholdt sig i kælderen – (Kurt + 2 montører)
Vores forsikring har betalt alle udgifter – også driftstab i forbindelse med produktion på Gas-motor –
Den samlede udgift ligger i størrelsesorden 736. tus. Kr.
Der kører i øjeblikket en ”regres-sag” mellem vores AXA-forsikring og Justsens forsikring
ang. afdækning af årsag og skyldsspørgsmål.
Den ny Redler har desværre nogle mislyde som Justsen – ad flere omgange- nu forventes at få styr på.
Ellers kører flis fyret ganske upåklageligt, og flis-kontrakt
kører uændret videre til samme pris.
Andre aftaler.
Forbrugerafregning
Den ny kontrakt med Elbek & Vejrup har nu kørt 1 regnskabsår, og efter lidt forsinkelse i april/maj sidste år kører
den nu ganske udmærket. Vi kan nu få restance meldinger ”behandlet” så hurtigt, at det betyder, at vi ingen
restancer har!!
Det er dog særlig Else, der her er primus motor med personlige kontakter, der virker.
NATURE ENERGY med Gas-leverings kontrakt og Energibesparelser (EnergiFyn)
Gasfyret skal være til rådighed til indkobling til elproduktion i hele 2019 (*aftale m. DKVK) Derudover fik vi jo
også brug for det i forbindelse med varmeproduktion efter skaden ved flis fyret.
Aftalen med NATURE ENERGY kører videre efter 1. juni 2019. (overtaget fra Ørsted frem til 1/6-2021)
I energiforliget fra efterår 2018 afvikles ordningen om køb af Energibesparelser – dog først med virkning fra 2020!
– så vi betaler til ordningen 1 år endnu.
Energistyrelsens Rådgiverindsats 2 og Kampagnetilbud
I forbindelse med helhedsvurderingen i 2. del af rådgiverindsatsen blev påpeget nogle få muligheder for
besparelsespotentiale, hvoraf øget ”varmegrundlag” var stort set eneste vægtige element. Alle øvrige
vurderinger af bl.a. solcelleanlæg, ledningsnetsforbedringer, varmepumpeanlæg og refinanciering kunne ikke på
det nuværende grundlag give nogen rigtig mening. Derfor har bestyrelsen igangsat det særlige kampagne tilbud
for at få nye kunder. Umiddelbart er det dog desværre en vanskelig opgave, idet der er rigtig mange huse i
Brøns, der har el-opvarmning eller selv har installeret alternative opvarmnings moduler.
Fremtid.
Den nationale ”Tænketank” om energipolitiske tiltag til fremme af en miljø-rigtig energiforsyning har oprettet 2
regionale råd for Strategisk Energiplanlægning.
SEP Sønderjylland, som er det ene, omfatter alle sønderjyske kommuner, og dermed også alle Energianlæg, der
ligger her. Hovedbudskabet herfra er, at stort set al fremtidig energi skal produceres af vindmøller, suppleret af
enkelte solcelleanlæg og andre mindre varmepumpe- anlæg. Det er vejen frem, hvis man skal nå de energimål,
der er sat frem til 2050.
Alle fossile fyringsmaterialer – herunder også flis skal på sigt udfases.
Allerede nu bør vi bør vi forberede os på, hvordan vi skal tænke i energiproduktion på fjernvarmeværker i
fremtiden. - Det er en lang proces.
Den bedste og billigste form for opvarmning af huse vil stadigvæk være via Fjernvarme kontra individuel
opvarmning.
Det kan dog godt afstedkomme en ”holdningsbearbejdning” inden vi når frem dertil.
Bestyrelsens arbejde i øvrigt.
7 Bestyrelsesmøder er afholdt: + Generalforsamling ( 25/4 - 7/6 - 28/6 – 16/8 - 9/10 – 20/2 – 19/3)
TAK til alle bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter –
Hver og én er med til at yde en engageret indsats.
En stor tak til Kurt, som fortsat viser det engagement, der skal til, for at køre en optimal drift.
Ligeledes tak til en rigtig god samarbejdspartner - vores revisor, - Palle fra Beierholm –
Afslutning.
Tak til alle – og tak for lytning…………….
Det var beretningen…
På vegne af Bestyrelsen
Beretning: Kaj Nielsen - oplæst af næstformand Jens Peter Oksen – i formandens fravær.

