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Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.
GENERALFORSAMLING 2019 – PUNKT 2. FORMANDENS BERETNING

Det er et usædvanligt fjernvarmeår, vi i aften aflægger beretning for.
Dels var året kun på 7 måneder, dels var det fortrinsvis
sommermåneder, hvor vi heldigvis havde andet at tænke på end varme
udover solens. Men selv om min beretning bliver lidt kortere end
normalt er der ting at berette.
For små 10 år siden var vi lige over 1.000 andelshavere i selskabet
Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a., og – bortset fra Stenstrup og Stjernebyen
– regnede vi sådan set med, at vi stort set havde dækket behovet for
fjernvarme i Hornbæk. Men der kom alligevel 1 ny forbruger til i hver
måned op gennem årene – ikke mindst da vi forlængede
hovedledningen ud ad Hornebyvej. Så kom springet i januar 2018, da vi
kunne slutte 35 nye brugere til i Stenstrup-området. Men det bliver ved,
og da vi sluttede overgangsåret nytårsaften 2018 var vi i gang med at
indgå aftaler om nye forbrugere bl.a. på Østerbækvej og Engdalen. Alt i
alt er vi gennem de sidste 10 år blevet 200 flere. Det var der vist ingen,
der havde regnet med.
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De fleste nye forbrugere opvarmede tidligere deres huse med oliefyr –
det vi kalder konverteringskunder, som er skiftet fra olie til fjernvarme.
Under vores kampagne i Stenstrup-området lavede vi en række
beregninger for husejerne i området. For ejendomme med
olieopvarmning kunne vi i gennemsnit stille en årlig besparelse på
varmeregningen på 6.880 kr. i udsigt, hvis de skiftede til fjernvarme. Vi
har fornylig efterkontrolleret vores regnestykker på grundlag af
forbruget hos de 35 nye andelshavere. Faktisk har de i 2018 haft en
gennemsnitlig besparelse på 10.454 kr. beregnet i forhold til, hvis de
havde beholdt oliefyret– altså langt mere end vi havde turdet love. Dels
fordi prisen på olie er steget markant, dels fordi vores pris i dag er lavere
end forudsat i beregningerne. Det vil forhåbentlig inspirere i hvert fald
de 31 ejendomme i vores nye forsyningsområde, der fortsat varmes op
med olie, til at springe på fjernvarmevognen.
Jeg plejer i min beretning at sige et par ord om forsyningssikkerheden,
som vi ved betyder meget for vores andelshavere. Atter i år har vi
kunnet opretholde en 99,9 % forsyning i 24 timer i ugens 7 dage. Den
sidste 0,01 % var planlagte og forud informerede driftsafbrydelser som
følge af arbejdet på Sauntevej.
Næsten al fjernvarme har vi modtaget via transmissionsledningen fra
Helsingør, og kun i 3 perioder i juni, juli og september er kedlerne i
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Hornbæk blevet brugt som reserve og aflastning. Det er som bekendt
vores hovedleverandør Helsingør Kraftvarmeværk A/S – i daglig tale
kaldet HØK – der træffer beslutning om, hvornår kedlerne i Hornbæk
skal startes op – et samarbejde, som også i år har været velfungerende.
Som bekendt har HØK nu taget det nye flisværk i brug og vi har fået
oplyst at 86 % af vores fjernvarme nu stammer fra flis. Vi mærker ikke
nogen forskel i praksis, men glæder os både for klimaets skyld og fordi vi
ved, at det nye værk er forudsætning for at HØK kan undgå at skulle
sætte prisen op.
Vi havde som nævnt en meget fin sommer i 2018 og et mildt efterår. Det
betød at forbruget af fjernvarme i de 7 måneder var 7 % mindre end
forventet. Det kom lidt bag på mig, at vi også i varme sommermåneder
kan registrere en nedgang i forbruget i forhold til normalt dansk
sommervejr. I kroner og ører betød det, at vi i februar har sendt 1,2 mio
kr. tilbage til forbrugerne, som de havde betalt for meget a conto, mens
vi kun skulle opkræve 300 tusind kr. hos forbrugere, der havde betalt for
lidt.
Vi kunne holde prisen uændret på de 532 kr. pr. Mwh – og det er stadig
den laveste pris vi har haft i hvert fald i de sidste 10 år. Men den rekord
slår vi heldigvis i 2019, hvor prisen som annonceret nedsættes til 516 kr.
Som tidligere omtalt kunne vi være kommet lidt længere ned, hvis vi ikke
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skulle bidrage økonomisk til den kraftigt kritiserede energispareordning.
Men den falder først bort i 2021.
Men selv med uændret pris ligger vi fortsat pænt, når vi sammenligner
vores forbrugeres varmeudgifter med naboområderne, og vi befinder os
som det kan ses næsten på samme niveau som vore kolleger i Forsyning
Helsingør, hvad der ikke kan overraske, da vi har samme
hovedleverandør.
På de seneste års generalforsamlinger er vi kommet med nogle sure
opstød om de ændringer af vilkårene for vores virksomhed, der
udspringer af Regeringens og Folketingets beslutninger om ændring af
varmeforsynings lovgivningen. Det skal jeg spare Jer for i år. Vi er nemlig
ikke blevet klogere på, hvad fremtiden vil bringe. Det opleves som en
form for stilhed før stormen. Vi har tilpasset vores regnskabsår til
kalenderåret med det bøvl, det har givet. Vi har også tilpasset vores
kontoplan i regnskabet til det, vi forventer vil blive krævet af os fra i år,
selv om vi endnu ikke har fået officiel information herom. Men hvordan
de nye rammevilkår, der skal afløse det velfungerende hvile-i-sig-selv
system, vil blive udformet, aner vi ikke. Forsyningstilsynet er under
udflytning til Frederiksværk og skal i den forbindelse udvide staben til
100 medarbejdere. Hvad de skal lave ved vi ikke, men hvis man tager
negativ-hatten på er det vel meningen, at de skal genere os med nye –
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ofte for sent udsendte - administrative krav. På samme måde som da
man med det samme tilsyn som kilde i ugebrevet fra Bolius for nogle
måneder siden kunne læse, at fjernvarmeprisen i Hornbæk var steget.
Efter vores protest måtte tilsynet erkende, at man havde regnet forkert
og hele prisstatistikken blev trukket tilbage. I vil givetvis høre mere – og
forhåbentlig mere konkret og også gerne mere positivt- herom næste
gang vi holder generalforsamling, for de nye rammevilkår skal gælde fra
2021. Indtil da arbejder vi videre med det nuværende system.
For bestyrelsen har den største sag i beretningsåret været afslutningen
af udvidelsen af forsyningsområdet til en del af Stenstrup- og
Stjernekvarteret.
Den del af projektet, der vedrørte udskiftning af hovedledningen på
Sauntevej, måtte som bekendt standses som følge af
uoverensstemmelser med entreprenøren NCC. Efter et nyt udbud blev
dette arbejde udført af Tjæreborg Industri. Projektet er således afsluttet,
bortset fra det sidste slidlag på Sauntevej, som vil blive udført af
kommunen, fordi hele vejen skal forbedres. Ifølge de seneste
oplysninger sker det om nogle uger.
Uoverensstemelserne med NCC førte til en voldgiftssag. I denne er der,
som det er normalt, indgået et delforlig om en lang række krav fra både
NCC og os. Tilbage står nogle krav fra NCC om betaling for spunsning i
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forbindelse med gravearbejdet samt bortkørsel af forurenet jord. Denne
del af sagen forudsætter syn og skøn, som er ved at blive gennemført.
Ifølge vore rådgivere har vi en god sag og vi ser frem til at kunne lægge
disse uoverensstemmelser bag os. Men jeg vil også i år understrege –
som det også fremgår af bemærkningerne herom i regnskabet – at den
resterende del af voldgiftssagen ikke indebærer problemer for
selskabets fremtidige virke.
Inden jeg når til min afslutning, vil jeg gerne lige vise Jer. Vi skal jo blandt
andet på grund af energispareordningen lave forskellige beregninger
over udledninger af CO2. Med de samme værktøjer har René beregnet,
at vi i 2018 gennem konverteringer og optimering af ledningsnettet har
sparet samfundet for udledning af 300 tons CO2, hvilket jeg må forstå
svarer til vægten af 2 store blåhvaler. En lidt usædvanlig men
letforståelig illustration af vores bidrag i kampen for et bedre klima.
Vanen tro vil jeg gerne sige tak til medarbejderne for deres indsats for
selskabet i det forløbne år. Jeg startede med at vise et billede af
fremgangen i antallet af varmeforbrugere. Siden René Blumensaadt blev
ansat i slutningen af 2014 har vi fået 125 nye forbrugere. Med hver og én
af disse har René været i kontakt, forklaret om fjernvarmens velsignelser
og truffet aftaler om etableringen. Ved siden af har han sørget for, at vi
ikke har problemer med myndighederne om beregning af
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energibesparelser (der har lige været kontrolbesøg) og hos
Arbejdstilsynet har han skaffet os en flot grøn smiley. Indimellem har
han plejet sin hobby modernisering af vores hjemmeside. Men hver ny
varmeforbruger får jo også lejlighed til kontakt med Simon Jürs, når
installationen skal tilsluttes og måleren skal op – og også her informeres
der om fjernvarme-teknikken. Til de der mener, at Simon bare ligger og
kører rundt på Hornbæks veje i vores bil kan jeg kun anbefale et kig ned i
de udgravninger, vi har gang i. Derudover indgår Simon i vores meget
roste vagtordning, senest til gavn for en af mine bestyrelseskolleger, der
ikke kunne finde ud af at få luftet ud i sine radiatorer efter den korte
afbrydelse på Hornebyvej-strengen. Nina Skanning kom til os i oktober
sidste år lige på det tidspunkt, hvor vi – tvunget af Folketinget og
Forsyningstilsynet - var i gang med en omlægning af kontoplanen i
regnskabssystemet. Det blev klaret, og nu har Nina kastet sig over den
næste store opgave at omlægge vores anlægskartotek over de 77
anlægsinvesteringer, vi stadig afskriver på. Samtidig er telefonen blevet
betjent, rykkerbreve udsendt og alt det øvrige administration, som
findes i et selskab som vores, blevet passet. I skal alle 3 have en stor tak
for Jeres indsats.
Sidst men ikke mindst tak til bestyrelsen for dens indsats og tak til
andelshaverne for deres opbakning af selskabet.
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Med disse bemærkninger kan jeg slutte min beretning.
Tak

