Beretningen ved generalforsamling
i Brøns Kraftvarme a.m.b.a.
Afholdt på Brøns Kro, tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19,30.
For regnskabsåret 1. april 2020 til 31. marts 2021.
Vi kan nu samles og afholde generalforsamlinger i de små foreninger – igen
efter et årmed mange restriktioner og ”besværligheder” på grund af CoronaVi var ”heldige” i den
forstand, at vi dog fik afholdt generalforsamlingen sidste år i Brøns Fjernvarme, og derfor kan samle
op på alle begivenheder derfra.
Den første var ”fejringen” af Værkets 25 års eksistens d 21 august 2021 med et åbent hus
arrangement, som en snes stykker havde glæde af.
Vores varme salg ( på 2352 Mwh.) er generelt steget med 4,5% siden sidste år.
Vi har – trods dette – haft en ”underdækning” på 213 tus. kr. mod budgetteret 167 tus. Kr.
Dette skal ses i lyset af nogle extra disponeringer og fremrykning af enkelte elementer, da vi
undervejs i regnskabsåret kunne se, at der var en større overdækning fra forrige år.
Dette bevirkede, at vi blev lidt extra ”overvåget” af Forsyningstilsynet, som jo er der, for at
forbrugerne
får den reelle pris, og at de for meget betalte ydelser fra foregående år bliver indregnet i
forbrugerpris fremover. Det har vi helt styr på.
Det er også en af grundene til at varmeprisen bliver nedsat de næste par år.
Lån til etablering af Værket og ledningsnettet afsluttes i 2021.
Den samlede styring af økonomien er vi i bestyrelsen naturligvis glade for – men også dette
skal ses i lyset af vis fremsynethed og ansvarlighed, som på flere felter har bidraget til dette
resultat.
Nærmere vil vores revisor redegøre for under regnskabsaflæggelsen.
”VI” er stadigvæk 137 forbrugere – Nye tilslutninger lader vente på sig.
Den væsentligste barriere at bryde i denne sammenhæng er nok at bryde de ”tankevaner”,
der er hos mange af de ikke tilsluttede.
I bestyrelsen går vi hele tiden og venter på en ”håndsrækning” fra den energi politik, der føres
fra regeringen og velvillighed fra Kommunens side til at effektuere en varme-politik.
Men med et kommunevalg i vente til efteråret sker der nok ikke noget fra den front før
– efter dette?
I vores bestyrelse har vi – trods minimeret mødeafholdelse (1 digitalt og 2 fysisk)
dog ikke ligget stille. Der er oprettet et ”Energiudvalg” på 3 personer, der har undersøgt og
bearbejdet fremtidsmuligheder inden for både drifts- samarbejde og energikilder til fremtidig
varmeproduktion.
Vi håber så i næste regnskabsår at kunne gå dybere og mere direkte til de emner
der allerede nu arbejdes med.
Vi havde besøg af et firma, der kunne overflyve ledningsnettet med drone, som kunne registrere
varmeudstråling, hvilket vi fik udført i løbet af februar måned.
Resultatet var, at der ikke umiddelbar kunne konstateres utætheder – men dog nogle bestemte
steder på ledningsnettet, som kunne være interessante at følge nærmere op på
Sms-service er blevet oprettet, så der fra Værkets side kan adviseres om driftsforstyrrelser
og hvad ellers måtte være aktuelt.

Kamstrup måler-kontrakt er indgået i året. Med et større engangsbeløb
og efterfølgende fortløbende årskontrakt har vi sikret os, at udskiftning og kontrol af målere
fremover sker på abonnements-vilkår,
så vi ikke pludselig kommer i en stor udgift, hvis målere skal skiftes i forhold
til lovgivningen for kontrol/afprøvning.
Budget for det kommende =(”nuværende”) regnskabs år (fra 1. april 2021 - 31. marts 2022).
vil blive fremlagt under pkt. 4 i flg. dagsorden – (Detaljer gennemgås af vores revisor)
Budgettet er godkendt af Energitilsynet.
De nye enhedspriser vil betyde ca. 15% nedsættelse af husstandes varmeudgifter –
set ud fra et ”standard Hus” på 130 m² med et år forbrug på 18 Mwh.
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. ca. 20.000 besøg på siden! –(8.500 siden sidste år samme tid)
På grund af voldsom stigning i annoncepris har bestyrelsen besluttet, at fremtidige
generalforsamlings annonce alene bliver offentliggjort i Brydeblad og på hjemmesiden uden at
ændre i Vedtægterne.
Driftsbemærkninger.
Flisværket kører fint og bliver passet rigtig godt af Kurt.
Alle 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 Bio-piller, varmepumpe-anlæg, vindmøller, solcelleanlæg og en
kombination af disse, samt måske at udnytte brint som brændstof-kilde..
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

