Årsberetning for Fjerritslev Fjernvarme for perioden 01-07-18 til 31-12-2018.

Fj. Fjernvarme kommer med et regnskab der er noget anderledes end tidligere år, da det kun dækker
over et halvt år, da regnskabsåret frem over følger kalenderåret.
F.F. har stadig travlt med arbejdet med at reducere hovedledninger og omløb, vi følger med i det tempo
som kloakarbejdet skrider frem.
F.F. arbejder i øjeblikket med planlægning i fremtidige investeringer i miljøvenlige energier, så som
vindmølle, solvarme, varmepumpe, elkedel.
Da vi har en elkedel, som kun står standby som nødanlæg. Vi undersøger i øjeblikket muligheden som start
til at investere i miljøvenlige
energier, at investere i 2 MW vindmøller og Jordkøb, (så der senere er mulighed for at placere solanlæg i
samme område som vindmøllerne,
og levere strøm direkte til elkedel og evt. varmepumpe). Bestyrelsen har haft møde med Vestas om køb af
møller. Vi arbejder videre med projektet,
så som arealkøb og godkendelse af vindmølleplacering, så vi får et overblik over den totale investering,
inden vi går i gang .
Vi forventer besparelser på fliskøb - vedligeholdelse på kedlerne og en væsentlig forlænget levetid samtidig
undgår vi muligvis at investere
I et elektrofilter pris 6,5 mil.
Vi har haft enkelte henvendelser, (om det var muligt at blive tilsluttet fjernvarmen i Fjerritslev), fra Bejstrup
– Manstrup – Aggersund. Vi har
hidtil ikke kunnet love eller svare på dette. Derfor besluttede bestyrelsen at undersøge muligheden. Det
viser sig at der er 320 husstande i ovennævnte
område og hvis alle vil aftage fjernvarme, kan projektet gennemføres. De der bor i ovennævnte områder
kan danne en arbejdsgruppe og
undersøge om der er interesse for fjernvarme. F.F. opsøger ikke evt. kommende brugere, men står altid til
rådighed med vejledning.
Vi har i halvårets løb fået 7 nye forbrugere.
Selskabet har haft et stabilt og driftsmæssigt godt år med en positiv afvigelse på 320 t.kr. i forhold til
budgettet.
Der er en lille prisstigning på varme i det nye regnskabsår. Budgetteret varmepris i 2019. Forbrugerafgift pr.
mvh. Kr. 337, fastafgift pr.m2 iflg.

BBR kr. 24, administrationsbidrag kr.,500. Dvs. en stigning på 1% eller ca. 125 kr. for en
gennemsnitsforbruger. Prisstigningen skyldes en lille prisstigning på flis.
Tak til personale og bestyrelse for godt samarbejde.

Benny A. Hegelund.
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