Bestyrelsens beretning for året 2019.
2019 blev det første hele år, efter at vi blev tvunget til at omlægge til kalenderår.
Vi har haft et salg på knap 19.000 MWh, nogenlunde svarende til et normalt år. Vi kommer ud med
overdækning, som også vil fremgå at regnskabet som kasseren femlægger om lidt. Det er dejligt, at jeg som
formand kan berette om et godt driftsår hvor bundlinjen er så pæn som den er, en tak til driftspersonalet,
også fordi vi nu har et flisværk der kører som det skal. Lad os glemme bøvlet vi havde, og så glæde os over
god drift.
Investeringsmæssigt blev 2019 heller ikke et roligt år. Vi fik etableret eller rettere udskiftet
transmissionsledningen fra Daka til flisværket. Den gamle var fra 1978, så udskiftningen kan ikke betegnes
som frås. Det kommer til at give hos et væsentlig mindre varmetab, der jo også er penge sparet.
I forbindelse med denne nye ledning er der også foretaget ombygninger på Daka, der giver os større
mængder af spildvarme, der så igen resulterer i nødvendigheden for akkumuleringstank nr. 2, der også stod
færdig i 2019. Denne udvidelse gør at vi kan gemme de større mænger spildvarme vi modtager i ugens løb,
for så at kunne bruge varmen i weekenden, når produktionen på Daka ligger stille.
Vi fik sat punktum i forhold til udskiftningen af målere og vi kan nu fjernaflæse alle målere, i princippet kan
vi lave timeaflæsninger. Det har fået den fordel, at man kan følge den enkelte forbrugers aftag af varme og
ikke mindst hvordan, der afkøles. Det er enormt vigtig både for forbrugeren, men også i forhold til
fællesskabet. Jo beder den enkelte forbruger af køler, jo bedre er det for Løsning Fjernvarme som selskab.
I 2018 besluttede vi i bestyrelsen at vi ville være mere offensive i forhold til kontakt med forbrugerne. Jeg
håber at forbrugerne også har opdaget det. Vi har fået en ny hjemmeside, som jeg i al beskedenhed selv
synes er både flot og informativ, vi har udsendt nyhedsbrev, og vi uddelte nytårshilsen med information og
reklame for varmens dag. Jeg ved godt, at det ligger i 2020, men kan ikke lade være med at kvittere for den
store opbakning vi havde den 2 februar med mellem 2 og 300 besøgende. Vi fortsætter stilen med
kommunikation til alle forbrugere.
Hvor er vi på vej hen???
Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed mere, at vi har deltaget i et møde med grundejerforeningerne på
Stjernevejen. Det var Hedensted Kommune, der inviterede. Konklusionen blev at vi undersøger muligheden
for at tilbyde fjernvarme til beboerne på Stjernevejen. Hvis vi kan blive flere kunder vil det betyde, at der er
flere til at løfte fællesudgifterne. Et projekt af den karakter skal igennem flere processer og derfor ved vi
heller ikke, om det kan bære? Der skal være positiv brugerøkonomi, samfundsøkonomi og
selskabsøkonomi, så der er både livrem og seler i et sådant projekt. Det bliver under ingen omstændigheder
de eksisterende forbrugere, der betaler for udvidelsen. Vi har også andre potentielle kunder i kikkerten.
Vi undersøger fortsat muligheden for at etablere en stor varmepumpe på Daka. Der er fortsat spørgsmål,
der skal besvares, men umiddelbart er det et godt projekt.
2019 var igen præget af at politikerne ønskede om grøn omstilling, der blev vedtaget en klimaplan med
ambitiøse målsætninger og samtidig blev der arbejdet på at afgiftsbelægge spildvarme. Som

fjernvarmemand tager man sig til hovedet. Den absolut billigste måde at få mere grøn energi i
fjernvarmesystemerne er ved at lade selskaberne udnytte spildvarmen. Alternativet vil være, at der
etableres almindelig luft til vand systemer mens virksomhederne lukker varmen ud til fuglene. Hvis man vil
have penge i statskassen så finde dem et andet sted.
I Hedensted og Løsning har vi virkelig kæmpet for at få politikere på besøg, for at de kunne være klædt godt
på. Også på flisværket har vi haft det lokale folketingsmedlem Daniel Toft på besøg, og måske var det med
til at vi får afgiftsfrihed de næste 15 år, som jeg har forstået det.
Har jeg husket at fortælle at vi har sat prisen ned med 25 kr. + moms altså i alt 31,25 kr. pr. MWh. Vi håber
at kunne gentage successen i 2021.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke de ansatte for veludført arbejde. Det er deres fortjeneste at vi kan sætte
prisen ned.
Også tak til mine bestyrelseskolleger, der altid er klar til møder med kort varsel.
Herme doverdrages beretningen til generalforsamlingens behandling.

