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Status:
Varmeværket kører uden problemer. I denne fyringssæson har vi produceret el og varme med en
udnyttelsesgrad på 99 % af naturgassen. Heraf udgør el-virkningsgraden 39 %.
I efteråret 2010 fik værket lavet 60.000 timers service på vores 2 motorer, det varede en uge for
hver motor og kostede 326.206 kr. i alt. Værket har serviceskontrakt på motorerne, men de store
eftersyn kommer ved siden af.
Der har det sidste års tid ikke været udgifter til reparationer i ledningsnettet. Vi skal her i sommer
have repareret et rør på Bredkærvej og et på Perikonvej.
Bestyrelsen for Vorpør Kraftvarmeværk har besluttet at investere ca. 1.000.000 kr. i en elkedel,
som skal producere varme, når der er billig strøm, samtidigt skal elkedlen være med til at styre
elnettet. Når der kommer flere vindmøller op i landskabet, kræver det mere styring af elnettet, det
kan elkedelen gøre ved at aftage den effekt, som kommer ekstra fra vindmøllerne, hvis vinden
tager til i styrke, modsat kan den også regulere ned i effekt, hvis vinden aftager i styrke.
Bestyrelsen regner med en tilbagebetalingstid på ca. 5 år, hvis betingelserne fortsætter som i dag.
Der er ikke tilsluttet nye forbrugere til Vorupør Kraftvarmeværk i år.

Årsopgørelsen 2010-11:
Vinteren startede tidligt i 2010, allerede i november begyndte det at blive koldt, og december var
den næstkoldeste, der er målt i Danmark med en gennemsnitstemperatur på - 3,9 °C. Januar og
februar blev næsten normal rent temperaturmæssigt. Selv om det har været koldt i
fyrringssæssonen 2010/2011, er det også den 8. solrigeste vinter vi har haft. Det har betydet at
fyrringssæsonen 2010/2011 har været 1,8 ºC koldere end et normalt år, sidste vinter var 2 °C
koldere end et normalt år.
Dette bevirker, at der i år er mange, som få en lille ekstra regning sammen med deres
årsopgørelse, beløbet tillægges 1. rate. Hvis der er nogle, som skal have penge tilbage fratrækkes
de den første rate, er der flere penge end til dækning af den første rate, udbetales de via
Betalings-service den 10. august 2011. Er man ikke tilmeldt Betalingsservice, udbetales det
overskydende beløb på en check, i løbet af august måned.
Bestyrelsen for Vorupør Kraftvarmeværk har besluttet, at rykkergebyr skal opkræves på den
efterfølgende rate. Rykkergebyr bliver ellers først opkrævet til årsopgørelsen, men det kan blive til
mange penge, hvis der er en forbruger, som får mange rykkergebyrer.

A-conto priser 2010-11:
Vorupør Kraftvarmeværk er blevet pålagt, at ændre vores opkrævning af den faste afgift.
Forbrugerne har indtil nu betalt en fast pris for huse op til 229 m². Huse over 229 m² har betalt pr.
kvadratmeter. Fra den 1. juli 2011 skal alle forbugerne betale efter husets størrelse. Alle forbrugere
uanset størrelse bliver opkrævet et abonnementsbidrag på 3.125,00 kr. ud over det, skal man
betale effektbidrag efter husets størrelse.
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Bestyrelsen for Vorupør Kraftvarmeværk har nu fastlagt den variable pris for denne
fyrringssæsson. Vorupør Kraftvarmeværk kan for tredie år i træk sænke prisen på varme, sidste år
sænkede vi prisen 8 % og for den næste fyrringssæsson sænker vi prisen med 7,6 % for en
gennemsnitsforbruger.
Når man skal sammenligne de forskellige fjernvarmeselskaber i Danmark går man ud fra et
gennemsnitshus på 130 m² og et forbrug på 18.100 Kwh. Sidste år kostede sådan et hus
19.612,50 kr. i Vorupør, denne fyrringssæsson koster den 18.127,00 kr.
Prisen på den variable afgift sænkes fra 60 øre til 55 øre pr. Kwh, prisen på energibesparelser
sænkes fra 0,025 øre til 0,02 øre pr. Kwh, alle priser er inkl. moms.

Generalforsamling 2011:
Generalforsamlingen afholdes fredag, den 14. oktober 2011, kl. 18:30 i Vorupør Boldklubs lokaler
på Vesterhavsgade 9. Et af punkterne til generalforsamlingen i år vil blive vedtægtsændringer.
Forbrugere der ikke har fast bopæl i Vorupør bedes notere denne dato, da der senere
udelukkende indkaldes til generalforsamlingen via lokalbladet og hjemmesiden.
Der vil blive serveret stegte ål med diverse tilbehør før generalforsamlingen, så I bedes venligst
tilmelde jer generalforsamlingen og spisning på tlf. 97 93 82 27 senest 8 dage før.

Energibesparelser:
Vorupør Kraftvarmeværk vil stadigvæk gerne købe energibesparelser af vores forbrugere og andre
uden for vores forsyningsområde. Alle er velkomne til at kontakte værket og få oplyst, hvor mange
Kwh en bestemt renovering eller efterisolering er værd.
Værket betaler 0,20 kr/Kwh.

Sommerferie og vagter:
Samarbejdet mellem Snedsted Varmeværk og Vorupør Kraftvarmeværk er udvidet. Ud over at
afløse i ferie og kurser er det aftalt at de to varmemestre skal deles om at passe de to værker i
weekender og uden for normal arbejdstid på hverdage.
Vorupør Kraftvarmeværk passer Snedsted Varmeværk i uge 26, 31 og 32. Snedsted Varmeværk
passer Vorupør Kraftvarmeværk i uge 28, 29 og 30. Det vil derfor være sparsomt med personlig
betjening på Kraftvarmeværket i disse uger, det er derfor altid en god idé lige at ringe først, så man
ikke kommer til at gå forgæves.

God sommer.

