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Status:
Den 2. februar 2004 var det 10 år siden andelsselskabet Vorupør Kraftvarmeværk blev stiftet
på Hotel Klitten. Denne første generalforsamling blev den formelle start på projektet der
skulle indføre fjernvarme i Vorupør og betyde en samlet investering på 23 mill. kr for de
tilsluttede andelshavere. De forløbne 10 år har budt på mange udfordringer for værket, men
opgaverne er blevet løst undervejs efter bedste evne. Fremtiden tegner sig ganske lys for
varmeværket, da lovændringer inderfor energiområdet har sikret stabile afgifts- og
skatteforhold i de kommende 10 år.

Årsopgørelsen 2003 - 2004:
Fyringssæsonen 2003 - 04 har været lidt varmere end et “normalår”. Varmeværket har haft et
årssalg på 5,02 mill. kWh og det er i niveau med budgettet.
Afregningen af årsopgørelsen sker via BetalingsService (PBS). Saldoen på den netop
fremsendte årsopgørelse overføres til 1. rate i den kommende fyringssæson. Er saldoen
større end første rate overføres restbeløbet automatisk til Deres konto i bank/sparekasse. Nederst på årsopgørelsen er næste års a-conto-rater påtrykt. Hvis De mener, at skønnet for
det kommende år er forkert er De velkommen til, at kontakte værket og få ændret a-contoraterne.

Styringstabel:
Udover årsopgørelsen udsender vi også en styringstabel, som De kan anvende til, at påføre
en månedelig aflæsning af fjernvarmemåleren. Vi har på tabellen fordelt det budgetterede
årsforbrug på de enkelte måneder, efter forbruget i et normalt år. Fordelingen er naturligvis
kun til orientering, men er dog alligevel ganske god til, at følge med i hvordan forbruget følger
budgettet.

Ændring af stikledninger:
For et år siden orienterede vi om et projekt, hvor vi forsøgsmæssigt ville reducerede
dimmensionen af fremløbsledningen med det formål at mindske ledningstabet og hæve
fremløbstemperaturen hos forbrugeren.
Forsøget blev gennemført i august-september 2003 med ca. 30 huse og de netop
indkommende måleraflæsninger viser at projektet har haft den ønskede effekt. Derfor er det
besluttet at projektet fortsætter med konvertering af et antal stikledninger i de kommende 3
måneder. Vi skal i den forbindelse gøre Dem opmærksom på at fjernvarmen bliver helt
afbrudt følgende dage i tidsrummet kl. 8:30 til 15:30: 16-17. august, 23-24. august og 3031. august 2004.
De bedes venligst bemærke disse dage, da vi ikke informere yderligere forud for de planlagte
afbrydelser. Vi anbefaler, at De lukker hovedhanerne under afbrydelserne, derved undgår
De, at få luft i Deres varmesystem.

Fjernvarmepriserne nedsættes med 10 %:
Grundet gunstige indkøb af naturgas og en forbedret afregning for el, nedsættes a-conto
prisen for fjernvarme med 10 %, fra kr. 0,50 til kr. 0,45 pr kWh.

El til Vorupør:
I løbet af juli og august bliver el-nette i og omkring Vorupør Kraftvarmeværk ændret således
elproduktionen fra værket fremover kommer til at dække elforbruget i Vorupør og Faddersbøl
området. Indtil nu er elproduktionen blevet sendt til en transformerstation i Sjørring og så har
Thy-Mors Energi i princippet sendt produktionen tilbage igen til vores område via et andet
kabel. Det har ganske indlysende været en dårlig løsning da der tabes en del af energien i
kablerne. Først nu har Thy-Mors Energi fået forstærket deres net så meget at Vorupør
Kraftvarmeværks elproduktion kan afsættes lokalt. Vorupør Kraftvarmeværk producere årlig
el svarende til årsforbruget i 1.100 husstande.

Det frie gasmarked 2004:
Fra nytår 2004 blev det muligt for alle gasforbrugere frit at vælge leverandør af naturgas.
Vorupør Kraftvarmeværk har undersøgt markedet grundigt og indhentet tilbud. Resultatet
blev, at værket skrev en et årig kontrakt med StatoilGazelle og vi har i de to første kvartaler
af 2004 oplevet et væsentligt fald i omkostningerne til gaskøb.

Efterisolering af akkumuleringstanke:
I februar 2004 blev tank-toppene på de to akkumuleringstanke efterisoleret. Vi havde
konstateret at energi tabet fra de to tankes tag var for stort og vi valgte at løse problemet ved
at lægge et yderligere lag isolering ovenpå taget og afslutte med et lag tagpap.
Vi har allerede kunnet se et tydeligt fald i energitabet fra tankene og vi forventer at
investeringen er tjent hjem i løbet af et år.

Generalforsamling 2004:
Generalforsamlingen afholdes, torsdag den 7. oktober 2003, 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.

