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Det er atter blevet tid til en opdatering på hvad der foregår på varmeværket.

Som bekendt er det endnu ikke lykkedes at afholde ordinær generalforsamling for året 
2019/20 (normal i udgangen af oktober). Den ene af udfordringerne er at alle andelshavere 
skal have mulighed for at deltage uanset tilmelding, og det er svært med de gældende 
retningslinjer fra regeringen. Vi arbejder fortsat på at �nde en løsning for generalforsamlin-
gen. Det vil selvfølgelig blive meddelt tre uger før som sædvanligt hvis vi �nder løsningen. 
Husk vi skal passe godt på hinanden.

Værket kører godt, og træpilleprisen er faldet meget på det seneste.

Som mange nok har bemærket kører vi fortsat meget med gasmotoren for at producere el 
da elprisen stadig er meget høj. De seneste ni mdr. har motoren kørt næsten 1100 timer.

Som altid, arbejder vi i bestyrelsen på at drive værket optimalt. Vi har derfor valgt at købe en 
sekundær røggasveksler (LT2), så vi kan udnytte varmen på udstødningsgassen yderligere. 
Dette er KUN aktuelt fordi der var mulighed for at købe den meget favorabelt fra et nyligt 
nedlagt værk.

Værket har for en del år siden undersøgt muligheden, og nogle vil måske kunne huske at det 
dengang blev fremlagt på generalforsamlingen. 

Prisen for en ny LT2 var dengang 500.000 kr. + montering. Vi har købt denne LT2 til 60.000 kr. 
inkl. rørføring, så det er ganske fornuftigt, og giver en tilbage betalingstid (inkl. montering) 
på 3-4 år.

Beslutningen er naturligvis kun aktuel pga. relativt den store elproduktion, som er hjulpet 
på vej af regeringens grønne strategi hvor el til varmepumper og elbiler skal være tilgænge-
lig, også når der er overskyet og vindstille.

I forhold til varmepumper følger vi naturligvis med, og holder øje med hvad andre værker 
gør, om deres forventninger indfries i forhold til økonomi osv. Men det er en stor investering, 
og ikke en del af vores virkelighed pt.
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