Årsberetning for Fjerritslev Fjernvarme 2015/16.
Fj. Fjernvarme har igen haft et stabilt og driftmæssig godt år.
Vi har i året haft et overskud på t.kr. 2.683. I forhold til budgetteret overskud t.kr. 984, de væsentligste
årsager her til er specificeret i ledelsesberetningen. Det er andet år i træk at prisudviklingen er faldende
og det fortsætter i det nye regnskabsår med nedsættelse af forbrugsafgiften pr. mvh. til kr.350. dvs.
kr. 65 + moms svarende til en besparelse på ca. 1300-1400 kr. for en gennemsnits forbruger.
Budgetteret varmepris 2016/17 forbrugsafgift kr. 350, fast afgift pr. m2 iflg. BBR kr. 24, administrations
bidrag kr. 500.
Vi har indeværende år købt hallen på Industrivej af Jan Middelboe. Hallen anvendes som lager og
maskinhal. Vi stod over for at skulle investere i ny og større lager/maskinhus. Miljømæssigt har den
nye hal en rigtig god placering, da vi engang imellem er nødt til at rykke ud om natten ved brud på
på nettet eller andet. Som det er nu må vi faktisk ikke starte op om natten på grund af støj gener i
nabolaget.
Vi er for indeværende i fuld gang med at reducere hovedledningerne i Fjerritslev by, det er en større
opgave der vil strække sig over nogle år. Dvs. vi følger kommunens plan for separatkloakering i 2016 og
2017 med nedgravning af rør i gaderne. Derved sparer vi meget på reetablering af
fortove og veje, da vi er flere om at betale dette. Når vi er færdige, har vi reduceret hovedledningerne
med ca. 6 km, og reducerer hermed vandmængden fra 383 kbm. til 181 kbm. dvs. hvor vi for indeværende har et varmetab i Fjerritslev på ca. 30%, som forventes reduceret til ca. 21/24% i Fjerritslev by.
Den 10. okt. skal vi i højesteret vedr. retssagen mod Jammerbugt Forsyningsselskab. Advokat Mogens
Kjær orienterer yderligere.
Tak til personale og bestyrelse for godt samarbejde.
Benny A. Hegelund.

