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Varme året 15-16 blev et af værkets bedste. Vi budgetterede med en varmepris 
på 360 kroner pr mwh men da vi kommet stykke hen på året blev det tydelig at 
prisen var for høj. Vi besluttede at undlade at opkræve årets sidste rate samt 
kun opkræve halv rate før. Disse tiltag mundede ud i,at vi ved regnskabets 
afslutning afregnede med 260 kroner pr mwh. I stedet for 360 kroner som 
budgettet indikerede. 
Man kan vel sige det er en besparelse man kan forstå, særlig når den 
budgetterede pris var væsentligere end de foregående år. 

Transmissions ledningen har vist sit værd, på trods af stærk faldende gaspriser 
viste det sig at halmvarmen fra Hørby er klar konkurrence dygtig. Det skal 
bemærkes at gaspriserne efter faldet, nu igen er stigende. Hvordan det vil 
udvikle sigfremover, særlig når vi tager hensyn til valget afTrump kan vi kun 
gisne om, vi regner dog ikke med, at valget får de store indvirkninger på 
halmprisen. 

Værket har i den forløbne periode solgt 1664 mwh varme mod 1628 mwh året 
før, -en stigningpå36 mwh. Der er solgt 119 mwh el mod 78 mwh det 
foregående år- en stigning på 41 mwh. Vi har købt fra Hørby 2382 mwh deraf 
fremgår jo at der selvfølgelig er et vist tab ( ledningstab) svarende ret nøje til 
hvad vi blev stillet i udsigt i planlægnings/asen. 

Vi satser på at det også fremover vil være optimalt for medlemmerne at værket 
drives som vanligt, hvilket indebærer at motoren laver strøm når det er 
økonomisk fordelagtigt, når det ikke er tilfældet, aftager vi varme fra Hørby. 

Jeg er glad og stolt over at kunne sige, vores værk er veldrevet og stadig kan 
levere varme til fuldt konkurrence dygtige priser, det er jo det som det handler 
om. Det økonomiske resultat viser et overskud på et par hundrede tusinde ,det 
anser bestyrelsen for at være tilfredsstillende, men den side af sagen vil Jes 
gøre rede for. 

Til sidst en tak forbrugerne, samarbejdspartnere, driftspersonale fra Østervrå, 
samt bestyrelsen. En tak til Jens Ove Pedersen for et mange årigt samarbejde i 
bestyrelsen som suppeleant Jens Ove har ønsket at ikke genopstille igen .




