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Status:
Regnskabsåret 2001-02 har været præget af meget stabil drift. Værkets to østriske-motorer
kørte i kalenderåret 2001 så godt, at de opnåede landets bedste virkningsgrad for denne
motortype. 39 % af den tilførte energi blev omdannet til elektricitet og 57 % blev omdannet til
fjernvarme. Totalt blev 96 % af det tilførte brændsel således udnyttet. Der er på nuværende
tidspunkt tilsluttet 308 forbrugere til Vorupør Kraftvarmeværk.

Årsopgørelsen 2001 - 2002:
Fyringssæsonen 2001 - 02 har været meget mild. Vi har opgjort antallet af graddage til 2782,
hvilket er 11 % mindre end i “normalåret”. Varmeværket har i samme periode solgt knapt 10
% mindre end sidste år.
Igen i år sker afregningen af årsopgørelsen via BetalingsService (PBS). Det betyder, at De
ikke skal foretage Dem noget med den netop fremsendte årsopgørelse. En eventuel
efterbetaling opkræves via PBS sammen med første rate og en eventuel saldo i Deres favør
overføres til første rate. Er saldoen større end første rate overføres restbeløbet automatisk til
Deres konto i bank/sparekasse.
Der er fortsat ca. 60 af værkets forbrugere der endnu ikke har tilsluttet sig BetalingsService.
Vi vil meget stærkt opfordre de pågældende forbrugere til, at tilslutte sig BetalingsService.

Husk at melde flytninger til værket:
Specielt henvendt til vore forbrugere der har fast bopæl uden for Vorupør, er det meget
vigtigt, at man husker at oplyse værket om sin nye adresse.

Ejeren hæfter for lejeres forbrug:
Varmeværket har inden for det seneste års tid været udsat for, at lejere er flyttet fra deres
varmeregninger. Ifølge værkets leveringsbetingelser har vi derefter mulighed for at opkræve
beløbet hos ejeren (andelshaveren) af ejendommen. Det har forståeligt nok ikke vagt
begejstring hos de berørte andelshavere. Det er ikke nogen selvfølge, at værket skal oprette
et direkte kundeforhold til lejere af fjernvarme-forsynede ejendomme. Det er en service
overfor ejerne, men det betinger naturligvis, at ejeren accepterer, at hæfte for lejernes
fjernvarmeforbrug.

Varmehjælp til pensionister:
Nu til en rigtig god nyhed for de af værkets forbrugere der modtager varmehjælp. Den nye
regering har ændret reglerne vedrørende tildeling af varmehjælp. Ændringen betyder, at alle
varmekilder behandles ens ved beregning af varmehjælp. Fremover er det således den
samlede varmeregning der danner grundlag for tildelingen af varmehjælpen. De nye regler

skulle træde i kraft den 1. september 2002. Vi forventer at ændringerne betyder, at der
fremover bliver tildelt væsentlig større ydelser til pensionisterne i Vorupør der modtager
varmehjælp.

Restancer:
I det forløbne år har det desværre vist sig, at være nødvendigt for Vorupør Kraftvarmeværk,
at styrke vores organisation indenfor området inddrivning af restancer. Værket har derfor
entreret med inkasso firmaet Dansk KreditorService, der overtager vore restancer når vore
normale magt-midler er opbrugt, det vil sige når værket har lukket for varmeforsyningen hos
en kunde. Inkassofirmaet fører herefter restance-sagen videre og om nødvendigt videre til
retslig domfældelse eller alternativt en konkurs erklæring.
For at matche det øgede forbrug af tid på inddrivelse af restancer har Vorupør
Kraftvarmeværk valgt at hæve rykkergebyret til kr. 100,00.

Generalforsamling 2002:
Generalforsamlingen afholdes, torsdag den 3. oktober 2002, kl. 19:30 i Vorupør Boldklubs
lokaler på Vesterhavsgade 9. Dagsorden i følge vedtægterne.
Forbrugere der ikke har fast bopæl i Vorupør bedes notere denne dato, da der senere
udelukkende indkaldes til generalforsamlingen via Lokalbladet.

