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Bestyrelsens beretning. 

Velkommen. 

Der er 97 målere, der er så nogle steder der er flere lejemål, det giver et 
lidt andet billede med flere forbrugere. 

Solgt varme 17 I 18 
Solgt varme 16/ 17 

difference 

Produceret el 17 I 18 
Produceret el 16/ 17 

difference 

Modtaget fra Hørby 

Gasforbrug 17/18 

Efterbetaling, forbrugere skylder 

Arets resultat 

1791 mwh 
1789 mwh 

2mwh 

408 mwh 
150 mwh 

258 mwh 

2139 mwh 

98955 m 3

195000 kr. 

- 37000 kr

Aret har gået uden de store problemer, det er jo også i år vi mister 
grundbeløbet,da vi har regnskabsafslutning 30/6 bliver det ikke så 
høj en stigning. 
Motormæssigt har vi haft et lille problem med 3 topstykker som skulle 
pakkes om , men det kører nu. 

Hvad angår grundbeløbet vil vi få 15000 kr om måneden i 2019 
Vi lavede en aftale med Dansk kraftvarme kapacitet det er noget der måske 



lige går rundt, gassen stiger. Aftale var 400 pr mwhfor el ,det derover skal 
vi aflevere igen.Men en ting der er træls det er når der kommer nye 
afgifter, der bliver tvunget ned over os, når det lige går godt. 

Vi har snakket meget i bestyrelsen om hvad vi kan gøre, for at undgå de 
helt store prisstigninger, vi har snakket om et pille.fyr, luftvarmepumpe som 
nok er det nærmeste og måske en løsning, der er mange muligheder at 
lave det på, man kunne sætte motoren ud, og placere en luftvarmepume 
der hvor motoren stod, det er JP H der inde og laver beregninger om 
hvad muligheder der er , man kunne eks. få en luftvarmepumpe til 65 gr.
Og så spæde det op med gaskedel til akkumuleringstanktank, motoren har 
jo selvfølgelig også en værdi.Hvis den skal ud. 

Vi har lavet en aftale med Varme fra Hørby pr 1-10 2018 om nedsættelse 
på 32 kr pr mwh. Ca 50000 kr 
Transmissionsledning Hørby Thorshøj Østervrå har fungeret 
tilfredsstillende det forløbne år , hvilket har resulteret i få timer med 
motordrift m. el produktion 

Pt. skal lige nævnes olie prisen er 12000 kr.pr 1 000liter 
Så vi kan jo stadigvæk konkurrere med olie. 

En tak til forbrugere,samarbejdspartnere, en tak til Østervråvarmeværk 
for pasning af værket 




