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Bestyrelsen
Det er nu ca 2 måneder siden, at der blev holdt ekstraordinær generalforsamling i Dronninglund
Fjernvarme A.m.b.a., hvor vi fik valgt en ny bestyrelse efter at hele den tidligere bestyrelse havde trukket
sig på den ordinære generalforsamling i slutningen af september.
Efter den ekstraordinære generalforsamling den 24. oktober bestod bestyrelsen af følgende, idet de
angivne funktioner blev bestemt ved den efterfølgende konstituering:
Morten Jensen, formand
Tom Svendsen, næstformand
Flemming Nielsen, sekretær
Jan Vinther Larsen, menigt bestyrelsesmedlem
Jimmy Luther, kasserer
Med den tidligere bestyrelses afgang mistede Dronninglund Fjernvarme Amba rigtig mange års
bestyrelseserfaring. I den nye bestyrelse vurderede vi, at det ville være hensigtsmæssigt at involvere
suppleanterne i bestyrelsesarbejdet. Det er stadig den valgte bestyrelse, der har ansvaret, men der er
yderligere 3 personer, som kan bidrage med hver deres ressourcer.
Budget
Som den største umiddelbare opgave har bestyrelsen arbejdet med budget for det kommende år og i
tilknytning hertil tarifferne. Opgaven var som udgangspunkt ganske udfordrende, idet Dronninglund
Fjernvarmeværk med virkning fra 2019 mister et årligt tilskud i niveauet kr. 3,35 mio. Herudover bliver vi
nødt til at kalkulere med stigende gaspriser sammenlignet med 2018. Den gennemsnitlige gaspris for 2018
har været i niveauet kr. 1,60 pr. kbm. Vi budgetterer nu med kr. 2,1 pr. kbm.
Som konsekvens af ovenstående stiger energiprisen fra kr. 379,- excl. moms pr. MWh til kr. 565,- excl.
moms pr. MWh. Endvidere stiger den faste afgift pr kvm fra kr. 15,- excl. moms til kr. 20,- excl. moms. Det
vil betyde, at et standardhus, der bruger ca. 18 MWh pr. år, vil få en prisstigning på ca. kr. 5.000,- på
årsbasis. Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside www.dronninglundfjernvarme.dk
Det er en meget markant stigning, som den nye bestyrelse selvfølgeligt ikke er begejstret for at melde ud,
men de nævnte faktorer har bestyrelsen ingen indflydelse på. Det skal dog også nævnes, at det prisniveau
vi hermed kommer op på for 2019 svarer til prisniveauet i perioden 2011 – 2014, idet vi i de
mellemliggende år har været begunstiget af lavere priser og så det nævnte tilskud på kr. 3,35 mio, som
falder bort pr. 31.12.2108. Der er taget højde for disse stigninger i de nye acontoopkrævninger, som netop
er udsendt. Opmærksomheden henledes på at antallet af acontorater reduceres fra 10 om året til 5. Dette
påvirker i sig selv acontobeløbene markant, hvilket de fleste forbrugere formentligt har bemærket.
Det skal understreges at grundvandsvarmeprojektet ikke har indflydelse på budgettet for det kommende
år. De afholdte omkostninger vedrørende projektet er fuldt ud dækket af hensættelser de foregående år.
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Hvad gør vi fremover ?

Bestyrelsen ser det som en af sine vigtigste opgaver at sikre stabile priser for fjernvarmeforbrugerne i årene
fremover.
På den ekstraordinære generalforsamling i september blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde
med alternative energiformer. Arbejdsgruppen arbejder intenst med opgaven og bestyrelsen er allerede
blevet præsenteret for et idekatalog. Arbejdet pågår over de kommende måneder og der vil blive givet en
grundig orientering på den ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag den 28. maj 2019 (som følge
af ændring af regnskabsår).
I det omfang energiproduktionen er baseret på ”råvarer”, som købes ude fra, vil vore priser til forbrugerne
altid være afhængige af ”råvarepriserne”, f.eks. gaspriser, som vi ikke har nogen som helst indflydelse på og
som kan variere kraftigt. Det er netop derfor at solvarmeanlægget er et godt aktiv for Dronninglund
Fjernvarme. Det er med til at stabilisere priserne for ca. 40 % af vores forbrug. Vi skal finde andre
tilsvarende kilder.
På den ekstraordinære generalforsamling i september blev der truffet følgende beslutning:
”Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.’s planlægning om anvendelse af grundvand til energifremstilling nu og i
fremtiden stoppes med omgående virkning.”
Denne beslutning respekterer bestyrelsen fuldt ud. Forud for den ordinære generalforsamling var der
drøftelser om et projekt i samarbejde med vandforsyningen, hvor grundvand oppumpet til forbrug,
passerer en varmepumpe inden det distribueres til forbrugerne. Dette projekt indebærer formelt set
anvendelse af grundvand til energifremstilling. Et sådant projekt vil blive vurderet nærmere i samarbejde
med vandforsyningen, men der vil ikke blive iværksat yderligere planlægning uden at projektmuligheden
har været præsenteret for generalforsamlingen, idet det vil kræve en dispensation fra beslutningen på den
ordinære generalforsamling i september.
Der er mange andre muligheder, f.eks. almindelig jordvarmeanlæg i stor udgave, luft-til-vandvarmepumper, biobrændsel, flis m.m.m. De to sidstnævnte muligheder kræver dog leverancer udefra,
hvorfor de ikke helt skaber den ønskede uafhængighed.
Afslutningsvis ønskes alle andelshavere og forbrugere godt nytår.
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