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GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING
Det indstilles, at dagsordenen godkendes.
BESLUTNING
Godkendt.

3

GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING
Referat fra bestyrelsesmødet 7. okt. 2020 fremlægges til godkendelse.
INDSTILLING
Det indstilles, at godkende og underskrive referatet.
BESLUTNING
Godkendt.

P:\Bestyrelse varmeværk\2020\2020-11-11\Referat 2020-11-11 ÅBENT.docx

2746
4

ODDER VARMEVÆRK - DRIFTSBUDGET OG TAKSTER 2021

SAGSFREMSTILLING
Forslag til Odder Varmeværks driftsbudget for 2021 er vedlagt som bilag 0669.
Den samlede omsætning udgør t.kr. 73.390, hvoraf salg af varme, faste bidrag og motivationsbidrag udgør
73.700. Der er tilbageført henlæggelser for 3.757 t.kr. (henlæggelser skulle senest være anvendt i 2020 vedr.
forsyning af omegnsbyer). Der er ikke budgetteret med henlæggelser til fremtidige anlægsinvesteringer. Underdækning fra tidligere år, jf. regnskabet pr. 31.12.2019 t.kr. 4.067 er også indregnet i omsætningen. Årets salg i
MWh er beregnet ud fra et 10-årigt gennemsnit af solgt MWh pr. m2.
Produktionsomkostningerne er budgetteret til t.kr. 50.484 i forhold til t.kr. 44.689 i budgettet for 2020. Her er
det primært varmekøbet ved AVA, hvor de stigende priser påvirker omkostningerne. Desuden er varmkøb ved
Odder Varmeværk Syd ApS indregnet for hele året, hvor det i budget 2020 er indregnet med 10 måneder. Omkostningerne i alt til køb af varme er t.kr. 59.143 mod 54.236 i budget 2020. MWh-prisen inkl. transmissionstariffen er kr. 271,25 pr. MWh. Det er udmeldingen fra AVA, at vi skal anvende seneste udmeldte priser for 2020
som grundlag for 2021. AVA har i skrivende stund endnu ikke fastsat de endelige priser for 2021, bl.a. da Ørsted i uge 44 har udmeldt et revideret budget for 2021. Det er et konservativt ”gæt” fra AVA, som håber på billigere priser i 2021 end de kr.271,25 pr. MWh.
Øvrige omkostninger under produktionsomkostningerne er budgetteret ud fra tidligere år, dog er der til ejendomsudgifter sat mere af til vedligeholdelse af bygninger. Ledningstabet udgør t.kr. 11.165 som er t.kr. 935 lavere end budgettet for 2020.
Distributionsomkostningerne udgør i 2021 t.kr. 18.019 mod t.kr. 18.673 i 2000. Den største årsag til det lavere niveau er et mindre ledningstab i kr. Der er i 2021 afsat til leje af Odder Vandværks aflæsningsnetværk
t.kr. 215, som tidligere var indeholdt i driften af OFS. Desuden er omkostningerne til ledningsregistreringssystemet medtaget her, som er øget i forholdt til budget 2020.
Administrationsomkostningerne er budgetteret til t.kr. 3.915. Her er det specielt personaleomkostninger under bestyrelse, der afviger. Dette grundet bedre tidsregistrering af direktørens timer.
Omkostninger til energibesparelser er væsentlig reduceret i budgettet for 2021, der er afsat 40 t.kr. mod 1.674
t.kr. i budget 2020. Ordningen ophører pr. 31.12.2020, og derfor er der kun afsat få midler til afslutning i 2021.
Afskrivningsmetoden, jf. varmeforsyningsloven, er uændret i forhold til tidligere år (fuld afskrivning på alle
anlæg, 2021 tilgang afskrevet med 6 mdr.)
Driftsbudgettet for Odder Forsyningsselskab er endnu ikke vedtaget. Det forventes vedtaget den 26. nov. 2020.
Hvis der er ændringer til driftsbudgettet, vil det have indflydelse på Odder Varmeværks driftsbudget (personaleomkostninger og andel øvrige omkostninger OFS).
Likviditetsbehov for 2021 fremgår af sidste side i bilaget. Her ses det at årets anlægsinvesteringer kan foretages uden optagelse af lån.
Priser: I budgettet er de faste bidrag fasthold som tidligere år, med effektbidrag på kr. 18 pr. m2 og abonnementsbidrag til kr. 1.000,00 pr. måler. MWh-prisen for Odder by er kr. 413,00 og for Saksild, Rørt, Gylling,
Ørting og Falling er MWh-prisen kr. 463,00. Alle priser ekskl. moms.
INDSTILLING:
Det indstilles, at driftsbudgettet og priserne for 2021 drøftes og vedtages.
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BESLUTNING:
Godkendt som indstillet.
(LUKKET PUNKT)

5

ODDER VARMEVÆRK SYD – DRIFTSBUDGET 2021

Forslag til Odder Varmeværk Syds driftsbudget for 2021 er vedlagt som bilag 0670.
Driftsbudgettet for Odder Varmeværk Syd tager udgangspunkt i afregningsprisen for Odder by, MWh-prisen er
tillagt 50 kr. pr. MWh. Omsætningen er totalt t.kr. 6.269, primært salg til Odder Varmeværk.
Omkostningerne er tilpasset et forventet niveau for 2021. Produktion af varme på varmepumpen udgør ca. 91 %
af den samlede produktion. Vedligehold varmepumpen er sat til kr. 5 pr. produceret MWh. For at få resultatet
til at være 0, er der justeret på afskrivningerne. Varmepumpen afskrives fuldt ud i 2021 (afskrivningsperiode 30
år), øvrige afskrivninger er reduceret i forholdt til tidligere regnskabsår.
Ledningstabet i GØF er indregnet i budgettet for Odder Varmeværk Syd, og derfor ikke medtaget i driftsbudgettet for Odder Varmeværk under posten ledningstab i kr./ MWh. Ledningstabet i GØF er indregnet i OV Syds
varmepris der faktureres til Odder Varmeværk.
INDSTILLING:
Det indstilles, at driftsbudgettet for 2021 drøftes og vedtages.
BESLUTNING:
Godkendt.
(LUKKET PUNKT)

6

BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING
Budgetopfølgningen pr. 30.09.2020 er vedlagt som bilag 0671.
Omsætningen er pr. 30.09.2020 t.kr. 42.046, der er 216 t.kr. højere end budgetteret.
Produktionsomkostningerne er 232 t.kr. lavere end budgettet, selvom der har været flere omkostninger til varmekøb. Effektbidraget (grundet forskellig indregning/opkrævning), overført ledningstab og øvrige produktionsomkostninger er under budget, hvilket medfører at de samlede produktionsomkostninger er under budget.
Distributionsomkostningerne er pr. 30.09.2020 t.kr. 13.925, der afviger fra budgettet med 37 t.kr. Dette skyldes
lavere distributionsomkostninger med t.kr. 100, men et højere ledningstab (grundet højere priser fra AVA) med
137 t.kr.
Administrationsomkostningerne er t.kr. 128 under budget.
Resultatet pr. 30.09.2020 er en underdækning på t.kr. 4.507, som er t.kr. 823 lavere end budgetteret.
INDSTILLING
Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning.
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BESLUTNING
Godkendt.
(ÅBENT PUNKT)

7

SKAT

SAGSFREMSTILLING
Vi har den 30.10.2020 indsendt selvangivelser til Skat for indkomstårene 2014-2015-2016-2017-2018-2019.
Skat har givet os en længere frist til indsendelse af selvangivelserne.
Indkomståret 2014 er Odder Varmeværks første år med skattepligt, som foreningsbeskattet. Der er derfor udarbejdet indgangsværdier ud fra POLKA, jf. vandskattesagen.
EY har sammen med os udarbejdet bilag til selvangivelserne og indsendt selvangivelserne.
Der er pr. 01.01.2014 følgende indgangsværdier:
Infrastrukturanlæg
Produktionsanlæg
Øvrige driftsmidler
Ejendomme
Totalt

kr. 215.159.847
kr. 8.313.894
kr. 3.155.745
kr. 8.523.543
kr. 235.153.029

Der er afskrevet mest mulig for at undgå betalbar skat, herunder oparbejdet en negativ skattepligtig indkomst til
brug for efterfølgende år.
Den betalbare skat for årerne er således:
Betalbar skat 2014
Betalbar skat 2015
Betalbar skat 2016
Betalbar skat 2017
Betalbar skat 2018
Betalbar skat 2019
Totalt

kr.
0,00
kr.
211,00
kr. 12.694,00
kr. 62.524,00
kr.
0,00
kr.
0,00
kr. 75.429,00

Underskudssaldoen (negativ skattepligtig indkomst til brug for efterfølgende år) pr. 31.12.2019 er 0,00 kr.. Pr.
01.01.2020 forventes det at Odder Varmeværk er fuldt skattepligtig, da vi er el-producerende pga. solcellerne.
Den betalbare skat i 2017 er primært grundet de afgiftspenge vi fik retur fra AVA.
INDSTILLING
Det indstilles, at det fremlagte tages til efterretning.
BESLUTNING
Godkendt som indstillet.
(LUKKET PUNKT)

8

NYT FRA FORMANDEN

6.1 FJERNEVARME TIL OVER- OG NEDER RANDLEV
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SAGSFREMSTILLING
Onsdag den 28. oktober deltog Jørgen og Carsten i møde med repræsentanter fra Over- og Neder Randlev. Formålet med mødet var at præsentere mulighederne for etablering af fjernvarme til de to byer.
Inden mødet havde Odder Varmeværk udarbejdet en businesscase med tilhørende forudsætninger, som blev
gennemgået. Tanken er at etablere et større varmepumpeanlæg(600kW) på Randlev skolens område, som kan
levere varme til begge byer.
Den store usikkerhed i budgettet er antallet af tilslutninger. Derfor er der udarbejdet 3 scenarier med henholdsvis 50, 70 og 80% tilslutning. Præsentationen kan se i bilag 0672.
På forhånd havde vi en forventning om 70% tilslutning, men det er usikkert, om dette er muligt at få så mange
tilslutninger med.

Følgende blev aftalt på mødet:
1. Der skal ske en afklaring med Randlevskolen – Bjarne tager fat i formanden for Randlevskolen, som vil
Kontakte Jørgen (er sket).
2. Ved tilkendegivelse fra Randlevskolen, udarbejder Odder Varmeværk salgsmateriale for brug til markedsføring og omdeling. Forsamlingsforbuddet gør det vanskeligere at sælge fjernvarmen.
3. Vi skal bruge 2021 på at få afklaret antallet tilslutninger og udarbejdelse af projektforslag
4. I starten af 2022 vil ansøgning til regeringens tilskudsordning blive udarbejdet.
INDSTILLING
Det indstilles, at det fremlagte tages til efterretning.
BESLUTNING

Godkendt.
(LUKKET PUNKT)

9

OPFØLGNING AVA PRISER 2020

SAGSFREMSTILLING
AVA varslede den 28. apr. 2020 markante prisstigninger på varmeprisen, som resulterede i prisstigninger for
Odder Varmeværks forbrugere. Efterfølgende meldte AVA ud, at den samlede variable MWh pris blive 5. kr.
lavere, så den ender på 269 kr. Der er ikke fremkommet yderligere udmeldinger, så der regnes forsat med de
269 kr. Dette er bestyrelsen tidligere blevet orienteret om.
Odder varmeværk har foretaget egen opfølgning på varmepriserne fra AVA, og indtil oktober måned, så de
varslede priser ud til at holde, sammenlignet med budgettet fra 28. april. For oktober måned ser det dog anderledes ud, da gennemsnitsprisen for en MWh i oktober er mere en 100 kr. højere end budgettet fra april måned,
se bilag 0673. Der har endnu ikke været taget kontakt til AVA, da dette bør koordineres med bestyrelsen.
En del af den høje varmepris kan tilskrives de lave elpriser, med der er andre forhold som ikke direkte kan tilskrives lave elpriser.
I ikke mindre end 12 dage er der produceret varme på Studstrupværket til en varmepris, der er højere end varmeproduktion på oliekedler. Den gennemsnitlige varmepris fra Studstrupværket for de 12 dage er 581kr./MWh
fordelt over en varmeproduktion på 46.715MWh. Dette er mellem 17 og 31 kr. højere end, hvis varmen skulle
produceres på oliekedler.
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Samtidig er der observeret en besynderlig driftsførelse af elkedlen, som netop skulle producere, når elpriserne
er lave, og dermed give lave varmepriser. I samme 12 dags periode har elkedlen kun produceret 1.323MWh,
svarende til ca. 17 fuldlasttimer. Det betyder dog ikke, at elkedlen i løbet af oktober ikke har produceret varme,
for det har den. I andre fire dage (ud over de 12 dage) har elkedlen produceret varme til pris, der er højere end
varmeprisen fra Studstrupværket. Generelt ses der et underligt produktionsmønster set fra et varmeværks side,
da elkedlen har kørt med lav last i mange timer. Se bilag 0674.
Hvis man vælger at tage en enkelt dag ud for nærmere undersøgelse, giver det anledning til endnu flere spørgsmål. Den 25. okt. 2020 ser besynderlig ud. I ikke mindre end 12 timer har elpriserne ligget lige omkring 0, og i
7 af timerne har priserne endda været negative. I perioden har elkedlen kun produceret 67 MWh, hvilket svarer
til mindre end en fuldlasttime. Se bilag 0675.
INDSTILLING
Det indstilles, at bestyrelsen diskuterer, hvilke tiltag, der skal ske.
BESLUTNING
AVA har meddelt, at der er fejl i data, derfor kan punktet ikke behandles.
(LUKKET PUNKT)

10 NYT FRA DIREKTØREN
10.1

DRIFTSRÅDSMØDE

SAGSFREMSTILLING
Driftsrådsmøde planlagt til afholdelse den 29. okt. 2020 blev aflyst grundet COVID-19 restriktioner. Næste
møde er sat til den 26. november, og vil blive afholdt som online møde, hvis der forsat er forsamlingsrestriktioner der gør, at mødet ikke kan afholdes som planlagt.
Samme dag, den 26. november er der bestyrelsesmøde i koordinationsudvalget, derfor kan hverken Jørgen, Carsten eller Herdis deltage.
INDSTILLING
Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING

Taget til efterretning.
(ÅBENT PUNKT)
10.2

SOLPANELER SKOVDALSVEJ

SAGSFREMSTILLING
Siden sidste bestyrelsesmøde er solpaneler på maskinhallen bestilt, og arbejdet er påbegyndt. Status (uge 45) er
at montageskinner er monteret på taget og indvendige kabler i kedelhallen er trukket. Endelig afleveringsdato er
ikke fastlagt, da montage af panelerne er afhængige af vejret. Leverandøren har lovet at være færdig inden årets
udgang, og Odder Varmeværk kan dermed overgå til fuld skattepligt.
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INDSTILLING
Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Taget til efterretning.
(ÅBENT PUNKT)

10.3

BANEUNDERFØRING RINGLEDNINGEN

SAGSFREMSTILLING
Siden sidste bestyrelsesmøde er der taget kontakt til Pernille Aagaard Truelsen, for at kræve dagbod af Villy
Poulsen. Dette krav har Pernille fremført overfor Villy Poulsen’s advokat, men har også oplyst, at det er uvist,
om det kan kræves, når der er gået så lang tid siden projektet skulle have været afsluttet.
Generet er der meget lang svartid fra Villy Poulsen’s advokat, og Pernille må rykke for svar.
INDSTILLING
Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Taget til efterretning.
Pernille sættes til at rådgive os evt. med en køreplan.
(LUKKET PUNKT)

10.4

NY MEDARBEJDER TIL ENERGIRÅDGIVNING OG ENERGIOPTIMERING

SAGSFREMSTILLING
På seneste bestyrelsesmøde havde vi punktet på dagsorden. Efterfølgende er der taget kontakt til Hans Baden,
der lige var gået på pension fra stilling ved Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Hans virkede meget interesseret
i opgaven, men havde brug for at få afklaring på hjemmefronten. Aftalen var, at vi skulle mødes igen efter en
uge, så vil Hans have fundet ud af, om det var en opgave, han kunne påtage sig. Hans meddelte, at han ikke ønskede at få jobbet grundet hans alder, og så var beslutningen om at gå på pension endelig.
Efterfølgende har der været kontakt med Jobcenteret i Odder, primært på baggrund af en henvendelse om fleksjobbere. Vi aftalte at jobkonsulenten skulle sende en kort jobbeskrivelse ud i en lukket facebookgruppe, samt
undersøge, om der var nogle egnede i den almindelige jobdatabase.
INDSTILLING
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING

Taget til efterretning.
(LUKKET PUNKT)
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11 EVENTUELT
SAGSFREMSTILLING
Spørgsmål: deltager vi i Dansk Fjernvarmes kampagne: Grøn varme. Undersøges nærmere.
Bestyrelsen orienteret om mindre teknisk problem med opstarten af varmepumperne i Falling, der kan medføre
en mindre forsinkelse ift. afleveringstidspunktet.
INDSTILLING
BESLUTNING
Godkendt.
(ÅBENT PUNKT)

12

NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING
Tidspunkt for næste ordinære bestyrelsesmøde er endnu ikke fastsat. Fastsættelse af møder for 2021 sker på
koordinationsudvalgsmøde den 26. nov. 2020.
Der er fastlagt julehygge fredag den 11. december. Arrangementet forventes anderledes end tidligere, grundet
forsamlingsforbuddet på 10 personer.
Bestyrelsesmedlemmerne bør indikere, om de ønsker at deltage i julearrangement.
BESLUTNING
Vi holder fast i datoen (den 11. dec. 2020) for julearrangementet og vurderer, om det skal afholdes.

(LUKKET PUNKT)

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)
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