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Nyhedsbrev november 2020 
 
 
I år har været et specielt år. Det er næppe nødvendigt at fortælle at COVID_19 har haft en del indflydelse på 
alt. I Oue Kraftvarmeværks bestyrelse har vi siden marts holdt afstand, og har sådan kun holdt syv 
bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen i 2019. Siden marts har det endvidere udelukkende været 
bestyrelsesmedlemmerne, som har deltaget i møderne. 
   

På grund af COVID_19 har bestyrelsen været afventende med hensyn til afholdelsen af den ordinære 
generalforsamling, da den ikke kan afholdes som vanligt i Kulturhuset Rosengårdscentret grundet 
restriktionerne herunder forsamlingsbegrænsning samt krav om afstand. Vi arbejder på planlægningen af en 
generalforsamling efter forholdene, og overvejer hvordan vi forsvarligt vil kunne af afholde den i Oue Hallen. 
Intet er dog fast endnu. Dette vil selvfølgelig blive meddelt tre uger før som sædvanligt. Vi følger naturligvis 
regeringens retningslinjer, og passer hellere lidt bedre på end det. Vi skal passe ekstra godt på hinanden i 
denne usædvanlige tid. 
   

Regnskabet for året 2019-2020 kan ses på værkets hjemmeside ouevarmeforsyning.dk 
   

Skulle der være forbrugere som ikke selv har mulighed for at udskrive regnskabet bedes i kontakte Torben 
på 40 20 88 57 eller Peter på 22 67 81 40. 
 
I Ledelsesberetningen, som er vedlagt regnskabet, ses det, at selve årets gang på værket er foregået uden 
store forandringer. 
  

Kurt har fulgt elpriserne intenst, og lavet strøm samt varme vha. gasmotoren når elprisen var gunstig. Det 
har Kurt gjort så dygtigt at han har sparet værket, og dermed os alle sammen, for en brændselsudgifter på 
220.000 kr. Det kan derfor rolig siges, at han virkelig har tjent sin løn ind i år og samtidig er værket grønnere, 
da 20% gassen vi forbruger er biogas. 
  

Vi har strammet op på vores rykker-, lukke- og inkassoprocedurer da beløbene fra nogle få blev for store. 
Derfor lukker vi nu hurtigere og giver kun skyldnere den chance der er beskrevet på rykkerskrivelse 1 og 2. 
   

Varslingen og udførelse af lukning har vi også haft oppe til revision. Peter har brugt meget tid på at granske 
restancelovgivningen i sin egenskab af kasserer, og haft møde med Dansk fjernvarme og vores 
inkassoadvokat, da vi for første gang i værkets historie har haft brug for at bede fogeden om assistance i 
forbindelse med lukning i samarbejde med inkassoadvokaten. 
   

Ved genåbning for varmen vil der fremover fast blive opkrævet sikkerhedsstillelse svarende til tre á-conto 
rater. Dette er oplyst på lukkevarslingen. 
 

Vi er klar over at stramningerne ovenfor lyder hårde, men varmeværket er jo et fællesskab som kun kan 
eksistere hvis vi alle bidrager med at betale for det vi forbruger. 
 
Vi har fået renset tagrender, tanke og skorstene og der er blevet taget nye billeder til hjemmesiden 😊😊 
 
 
 
Med venlig hilsen 
   

Bestyrelsen, Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a. 



KVIST & JENSEN'STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 

Ledelsesberetning 

Selskabets væsentligste aktiviteter 

Selskabets formål er ifølge vedtægterne at drive kraftvarmeværk. 

Bestyrelsens beretning 2019/20 

Driften af Oue Kraftvarmeværk, OKV er i det 25. hele driftsår forløbet tilfredsstillende. Det er det 5. hele 

år med primær drift på vores biokedel, og er forløbet godt kun med nødvendig vedligehold, så som 

røgrørsrensning, askehåndtering og skorstensfejning, samt stort service inden fyringsperioden. Det har nu 

fundet et stabilt omkostningsleje. Gaskedel er brugt ved diverse service på biokedel, mens gasmotor 

bliver startet ved mangel på strøm og dermed høje priser, som har været tilfældet i foråret 2020. 

I det forløbne år er der afholdt en ordinær generalforsamling i oktober 2019 og efterfølgende udsendt et 

referat-info fra ovennævnte. Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder. 

Driftsregnskabet er tilpasset varmeforsyningslovens "hvile i sig selv princip" og har medført, at 

varmeprisen var rimelig stabil. 

Årets underdækning blev på 136 t.kr. mod n budgeteret underdækning på 159 t.kr. Mængdemæssigt har 

forbrugerne aftaget 2.556 mwh varme mod 2.644 mwh sidste år. Elproduktionen var 1.022 mwh mod 355 

mwh året før. Den samlede varmeproduktion 3.689 mwh mod 3.902 mwh sidste år. Gasforbruget fælles 

var 270.807 Nm3 mod 86.256 Nm3 året før. Biokedlen har brugt 480 tons træpiller mod sidste år 718 ton 

og afgivet 2.317 mwh ( 4,6 kwh/kg træpille ). 

Træpilleprisen har været 1.565 kr./ton. 

Himmerland Energi Service, Kurt Bak har stået for driftstilsynet på OKV. Den økonomiske 

administration har Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i Hadsund stået for. 

Bestyrelsens medlemmer har opgaver og så vidt muligt efter deres kompetancer, så derfor er det en god 

sammensætning. Hva_d angår de 7 bestyrelsesmøder i året er det kun en brøkdel af den tid der medgår til 

forberedelse og, planlægning fif eventuelle energimøder, ordinær generalforsamling tillige med alle 

faktura håndtering. 

Oue Kraftvarmeværk A.m.b.A · Årsrapport for 2019/20 6 

NB! Bestyrelsen har ingen investeringsplaner for det 
kommende år. Vi holder naturligvis øje med nye muligheder.




