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Status:
Så er der igen gået et år, siden I sidst har modtaget et nyhedsbrev fra os. Der er i mellem
tiden sket nogle ændringer på Kraftvarmeværket, der er blandt andet ansat en ny
varmemester pr. 7. april 2008. Han hedder Henrik Nielsen er 40 år bosat lige udenfor
Snedsted med sin kone og 3 børn, han er udlært elektriker og har senere læst til elinstallatør.

Henrik Nielsen

Varmeværket kører stadig fint og har i år produceret el og varme med en udnyttelsesgrad
på 98 % af naturgassen. Heraf udgør el-virkningsgraden 39 % og det er en rigtig god
virkningsgrad for den motor type, vi har installeret. Der er stadig ingen brud på
fjernvarmenettet, dog har vi problemer med tæring i røggasvekslerne, der skal renoveres
snarest muligt.
Vore fjernvarmemålere er godt på vej til at blive udskiftet til en nyere model, der skal
udskiftes ca. 55 målere i 2008 og skiftes batterier i ca. 75 målere.
I løbet af året er der tilsluttet 10 nye forbrugere og der er på nuværende tidspunkt tilsluttet
346 forbrugere til Vorupør Kraftvarmeværk.

Årsopgørelsen 2007-08:
Vi har haft endnu en atypisk fyringssæson, da vinteren igen i 2007/2008 har været lun.
DMI oplyser følgende om vinteren 07/08:
”Vinteren 2007/2008 blev først og fremmest lun. Vinteren ser ud til at ende på hele 4,1 °C i
gennemsnit. Det er 3,6° over normalen for perioden 1961-1990 og blot 0,6° under
rekorden, der blev sat sidste år.”
Dette har bevirket, at der igen i år er en del, der skal have penge tilbage på deres
årsopgørelse. Beløbet fratrækkes 1. rate, hvis der derudover stadig er penge til udbetaling
sker det via Betalingsservice den 10. august 2008. Er man ikke tilmeldt Betalingsservice
fratrækkes det overskydende i de efterfølgende rater.
Så endnu engang opfordres I til at tilmelde jer Betalingsservice, dette er både en nemmere
løsning for jer og ret administrationsmæssigt en stor lettelse for Kraftvarmeværket. Der er
muligt, at tilmelde sig Betalingsservice via vores hjemmeside på Internettet www.voruporkraftvarme.dk
Betalingsfrister:

Vorupør Kraftvarmeværk har strammet op på betalingerne, vi opfordrer på det kraftigste til
at betalingsfristerne overholdes.
1. rykker indeholder et gebyr på 200 kr. Hvis man ikke reagerer på rykkeren udsendes der
et varselsbrev om lukning samtidig med overgivelse af sagen til retslig inkasso.
BETAL ALTID TIL TIDEN - TILMELD DIG BETALINGSSERVICE.

A-conto priser 2008-09:
Bestyrelsen har nu fastlagt a-conto tarifferne for det kommende år. Den variable afgift
hæves med 25 øre pr. kWh inkl. moms og den faste afgift hæves med 2625 kr. Tarifstigningerne sker på grund de stigende oliepriser, der afspejler prisen på gas, samt at der i
de 2 foregående regnskabsår har været et underskud. Der er i øjeblikket forskellige
gisninger om, hvor olieprisen ender, nogle siger, at den stiger til over 200$ pr. tønde, andre
siger, at den kommer under 100$ pr. tønde igen, så det er svært at sige helt præcist, hvor
vi ender, men vi håber priserne falder, således at vi i løbet af 2009 evt. kan nedsætte
prisen igen.

Generalforsamling 2008:
Generalforsamlingen afholdes, fredag den 3. oktober 2008, kl. 18:30 i Vorupør Boldklubs
lokaler på Vesterhavsgade 9. Forbrugere der ikke har fast bopæl i Vorupør bedes notere
denne dato, da der senere udelukkende indkaldes til generalforsamlingen via Lokalbladet.
Traditionen tro serveres der efter generalforsamlingen gule ærter, så De bedes venligst
tilmelde Dem på tlf. 97 93 82 27 senest dagen før.

