Hanstholm Varmeværk Amba
Molevej 13, 7730 Hanstholm
Telefon 97 96 10 30 – 97 96 09 30
e-mail: varmcentrale@mvb.net
www.hanstholmvarmevaerk.dk

Orientering til forbrugerne februar 2019.
Generalforsamling afholdes tirsdag den 26. februar kl. 19.30 på Hotel Hanstholm.
Se dagsorden på modsatte side.
Forbrugsperioden 1. maj 2018 til 31. december 2018:
Forbrugsperioden har været normal, hvilket betyder at I som forbruger omtrentlig har forbrugt hvad
der er betalt aconto. Der har i perioden ikke været væsentlige afvigelser i driften, hvilket medfører
at resultatet er næsten som budgetteret. Vi har i perioden tilsluttet fem parcelhuse og mistet en
storforbruger, Asylcentret, derved er vi nu 826 forbrugere.
Varmeproduktionen har fordelt sig på følgende vis:
Flis
Procesrestvarme
Elkedel

Perioden
69,5 %
29,3 %
1.2 %

2017/18
74,3 %
25,3 %
0,4 %.

Forbrugsåret 2019:
Prisen på varme bibeholdes på 37,5 øre pr. kWh inkl. moms, hvorimod effektafgiften nu er opdelt i
to afgifter. De to afgifter er henholdsvis en abonnementsafgift, der er ens for alle forbruger, på
1.500 kr. inkl. moms og en effektafgift baseret på oplysninger fra BBR registret der lyder på 12,50
kr. pr. m² inkl. moms. Storforbruger har en gradueret pris pr. kvadratmeter.
En standardforbruger med BBR på 130 m² og 18.100 kWh, vil således ligge på 9.912,50 kr. årligt
inkl. moms.
Diverse information;
Som tidligere annonceret, vil regnskabsåret fremadrettet følge kalenderåret og der vil blive
opkrævet fire årlige aconto rater. Overgangen til nyt regnskabssystem DFF-EDB og anvendelse af
Betaling Service er nu gennemført.
Der har i de senere måneder været en del omtale i medier vedrørende stigning i varmepriserne på
grund af bortfald af grundbeløbet fra Energistyrelsen. Dette har Hanstholm Varmeværk imødegået
med etableringen af flisværket i 2015. Vi kan således, trods bortfald af tilskud på 3.195.000 kr.
opretholde prisen på varme uforandret, medens vi i 2020 må forvente en mindre stigning, da et
yderlig beløb på kr. 652.000 årligt bortfalder.
Vi har SMS-service, således at lukning på grund af reparation af ledningsnet m.v. meddeles til
forbrugerne i det ramte område. Det er på vores hjemmeside muligt at til- og afmelde hvilke
mobilnr. der skal modtage SMS-servicen.

Se bagsiden

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019
kl. 19.30 på Hotel Hanstholm.
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Dagsorden:

Valg af dirigent.
Beretning for det forløbne regnskabsår
Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Budget for indeværende regnskabsår fremlægges.
Forslag fra bestyrelsen.
Indkomne forslag fra andelshaverne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
a. Michael Geertsen
b. Holger Nielsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Brug af hjemmesiden
www.hanstholmvarmevaerk.dk
•
•
•
•

Meld flytning under ”selvbetjening”.
Til og frameld SMS-service.
Nyheder og øvrig information.
Send mail til varmeværket.

Råd og vejledning til drift af egen fjernvarmeinstallation, forbrugerregnskab m.m.
kontakt venligst 97 96 10 30/97 96 09 30 eller pr. mail ”varmecentral@mvb.net ”

