Beretningen ved generalforsamling i Brøns Kraftvarme a.m.b.a.
Afholdt på Brøns Kro, onsdag den 24. juni 2020 kl. 19,30.
For regnskabsåret 1. april 2019 til 31. marts 2020.
Rent historisk nærmer vi os en milepæl i Brøns Fjernvarmes historie, idet det nu er ca. 25 år
siden, at en initiativgruppe i 1995 satte gang i Fjernvarme i Brøns. Reelt er det dog først i det
næste år vi kan fejre det.
Og – set i lyset af prisen på den energi, der går til opvarmning af beboelseshuse m.v. – har det
været en god beslutning.
Ser man alene på prisen for fyringsolie contra fjernvarme er prisen på olie steget 100% de sidste
25 år mens prisen på fjernvarme kun er steget ca. 20%.
Det er dog altid med modifikationer, når man sammenligner ting og tal – men den økonomiske
fordel i de nævnte tal kan man ikke tage fejl af.
Heller ikke, at fællesskabet i vores samfund - og i mindre bysamfund i særdeleshed - er af stor
værdi. Det kan så ikke undgås at nævne, at Corona- situationen har bidraget til nye måder at
værdisætte fællesskabet på. Kan det så også komme Brøns Fjernvarme til gode? Vi kan da håbeI det forgangne regnskabsår har vi opnået at få 1 kunde mere tilsluttet. Det er vi glade for.
Men – der er ”plads til forbedring”. Vi har nu 137 tilsluttede kunder – det er 75% indenfor
forsyningsområdet – men indenfor dette er der stadigvæk 46, som ikke er med – heraf er halvdelen
el-varmeanlæg og den anden halvdel har vandbårne anlæg med ganske så mange tillægs/kombinations - energiproducerende anlæg, at en omstilling ikke umiddelbart er på tale.
Der har være flere tilslutnings- kampagner fra Brøns Fjernvarme.
Selv en direkte henvendelse til hver enkelt husstand om ”gratis tilslutning” i perioden 1. april til 1.
august gav ikke nye kunder. Tilbageholdenheden kan skyldes flere ting, men af disse er den
Politiske Energipolitik en væsentlig faktor. (og en holdningsændring er ønskelig.)
Bestyrelsen håber på, at de nye planer for en bæredygtig energipolitik kan medføre bedre vilkår
for kommerciel varmeproduktion til husopvarmning – uanset hvilken kilde der fremover vil være
den bedste til det. Vi er i bestyrelsen parate og klar til at tage nye udfordringer op i forbindelse
med at hele energisektoren bliver omstruktureret. Men med forudgående velovervejede
vurderinger.
Varmesalg –
I 2019/2020 er der solgt 2251 Mwh – er stigning på lidt over 10% i forhold til året før –
og ca. 100 Mwh mere end gennemsnittet for de seneste 12 år. Det har bevirket en lille nedgang i
varmetabet i ledninger på knap 1% - men naturligvis ville det blive bedre, hvis flere var med.
Økonomi - bemærkninger til regnskabsåret.
Som det vil fremgå ved regnskabsaflæggelsen, afviger årets resultat i en meget positivt retning.
Der er noteret et overskud på 185 tus. Kr. (mod et budgetteret underskud på 228 tus. Kr.)
Der er mange faktorer, som der rent teknisk vil blive redegjort for i regnskabsaflæggelsen,
men som hovedtema kan resultatet tilskrives bestyrelsens rettidige omhu for at imødegå bortfaldet
af tilskudsordningen samt det øgede varmesalg.
Det samlede overskud skal indgå i budget for kommende år, og mulighed for
en prisnedsættelse er tilstede, såfremt der ikke opstår uforudsete hændelser.

Budget for det kommende =(”nuværende”) regnskabs år (fra 1. april 2020 - 31. marts 2021).
vil blive fremlagt under pkt. 4 i flg. dagsorden – Budgettet er godkendt af Energitilsynet.
Både ’enhedsprisen pr. Mwh. på 575 kr. samt de faste afgifter og m² afgifter holdes uændret.

Tilslutningsafgift er nedsat fra 36.000 til 6.000 kr. + tillæg for over 10 m. stikledning.
Rådighedsbeløb’s bortfald og ny aftale om rådighed for produktion af El på gasmotor.
Med udgangen af 2019 udmeldte BKV sig af DKVK. (en for os u-igennemsigtig konstruktion,
som ikke gav det afkast, vi mente at være stillet i udsigt.)
Men vi har jo stadigvæk vores gasmotor stående til nødsituationer samt evt. til at imødegå
markedes behov for at kunne indkoble denne, når der er brug for strøm.
Disse situationer er meget uberegnelige i hvornår de opstår.
Derfor har vi i stedet for den gamle ordning stillet os til rådighed på det frie marked
”Nordpool”, hvor vi så der er nødt til at have en samarbejdspartner (hedder Centrica), der på
timebasis kan koble os på (og fra), når prisniveauet er gunstigt. Vi kan så selv sætte en
”startpris”, som der indkobles ud fra og denne kan ændres straks, i praksis dog med dags varsel.
Hjemmeside og ”nyt” i Brydebladet
Interesserede i BKV kan følge med i de udmeldinger, der kommer i ”Brydebladet” og på
vores velfungerende Hjemmeside. – p.t. har der været 12.445 besøg på siden!

Driftsbemærkninger.
”Regres-sag” mellem vores AXA-forsikring og Justsens forsikring ang. afdækning af årsag og
skyldsspørgsmål vedr. eksplotionen på redler-transportbånd den 25. januar 2019 er endnu ikke
helt afsluttet – ”Vi” er helt ude af sagen og der er blevet ”ryddet op” på grunden.
Der har været 5 års afleverings-gennemgang på Flisværket med Justsen.
Flisværket kører fint og vi har stadigvæk 2 års leverings- og prisgaranti på lev. af flis.
Alle øvrige drifts kontrakter ser vi årlig på i bestyrelsen og umiddelbart er der ingen ændringer.

Fremtid.
Som nævnt i indledningen er bestyrelsen hele tiden obs på udviklingen indenfor
energisektoren. Alle fossile fyringsmaterialer – herunder også flis skal på sigt udfases.
Der er til stadighed tanker fremme om varmepumpe-anlæg, vindmøller, solcelleanlæg og en
kombination af disse, samt måske at udnytte brint som brændstof-kilde..
Det kan være vejen frem, hvis man skal nå de energimål, der er sat frem til 2050.
Den bedste og billigste form for opvarmning af huse vil stadigvæk være via Fjernvarme
kontra individuel opvarmning.
Bestyrelsens arbejde i øvrigt.
4 Bestyrelses- møder er afholdt: (20/6 - 19/9 – 17/12 – 4/3) + Generalforsamling
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.
Og til vores samarbejdspartner Pia, der holder hjemmesiden a’jour på bedste vis.
Ligeledes tak til en rigtig god samarbejdspartner - vores revisor, - Palle fra Beierholm –

Afslutning.
Tak til alle – og tak for lytning…………….
Det var så beretningen…
På vegne af Bestyrelsen
Formand Kaj Nielsen

