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Formandsberetning
Jeg vil gerne byde velkommen til årets generalforsamling i Toftlund Fjernvarme. Den
tidligere formand Karsten Gam fik solgt sit hus sidste år og flyttede fra Toftlund og
jeg har derfor som næstformand overtaget formandsposten i perioden efter.
Som alle nok ved har det været et meget begivenhedsrigt år på mange måder. I
forhold til fjernvarme og varmeproduktion har vi været udfordret af de meget høje
gaspriser, men har også samtidig haft meget høje elpriser således at vi med vores
motor har kunnet producere varme til lavere priser end hvis vi kun havde haft
gaskedlerne. Det betyder at vi laver et resultat som er ca. ½ mio dårligere end
forventet i forhold til budgettet, men set i forhold til gas og elpriser der er
mangedoblet må det siges at være billigt sluppet. Det har dog været nødvendigt at
sætte fjernvarmeprisen op i 2022 for at kompensere for de højere gaspriser der må
forventes i hele 2022.
Derudover har vores beslutning om at etablere et meget stort solvarmeanlæg for
nogle år siden nu virkelig vist sit værd, da al varme produceret på det anlæg er
fuldstændig uafhængig af hvad der sker rundt om i verden.

Forsyningssikkerhed
Et punkt der nok er nyt på agendaen for mange er forsyningssikkerhed. Kan vi få
varme hvis Rusland lukker for gassen. Det er ikke meldt officielt ud endnu, men
Toftlund fjernvarme står ikke til at få lukket for gassen i tilfælde af et leveringsstop
fra Rusland. Vi er derfor sikre på at kunne få forsyninger, men det må forventes at
blive til væsentligt højere priser i tilfælde af at det skulle ske.

Produktion og salg
Der er i 2021 solgt 18.854 MWh varme og produceret 24.144 MWh. Dette er en
anelse mere end de foregående år, men 2021 var også et koldere år med færre
solskinstimer end normalt. Dette giver sig også udslag i at vores solvarmeanlæg har
produceret en smule mindre end tidligere år. Produktionsfordelingen ligger i forhold
til tidligere år således:
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Vores el-kedel på 3 MW som kun kører når vinden virkelig blæser og giver lave
elpriser har igen produceret en rigtig god del af vores varme og vist sig at være en af
de bedste investeringer vi har gjort i Toftlund Fjernvarme.

Nye forsyningsområder og andelshavere
Medarbejdere og bestyrelse har i årets løb gjort et stort stykke arbejde for at udvide
vores forsyningsområde og få flere andelshavere i fjernvarmen. Det har i første
omgang ført til at Markvænget med ulige numre samt boligforeningen på
Damparken og Høllevang nu får mulighed for fjernvarme. Dette projekt er nu
godkendt af alle myndigheder og et udbudsmateriale på arbejdet er under
udarbejdelse, hvorefter entreprenører vil blive indbudt til at byde på det.
Desuden er der kommet nye forbrugere til på 5 adresser.
Derudover er vi i gang med at lave et projektforslag til dele af Kornvang,
Kongehøjen, Melvang og Koldingvej. Vi har for nylig afholdt informationsmøde på
fjernvarmen omkring dette og der var rigtig god interesse, så vi forventer at det
bliver gennemført.
Når det er sagt vil jeg også komme med en lille forventningsafstemning. Det er
sådan at fjernvarme lige pludselig er kommet meget højt på den politiske agenda i
Danmark, med 400.000 gaskunder der skal omlægges til en anden varmekilde, for en
stor dels vedkommende til fjernvarme og gerne så hurtigt som muligt. Det, sammen
med det historisk høje aktivitetsniveau i samfundet generelt gør at vi må indstille os
på at en omlægning ikke kan gøres i morgen. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at få
projekterne gennemført hurtigt, og orientere løbende om status på arbejdet.

Ledningsrenoveringer og status
Der er i 2021 gennemført ledningsrenoveringer af nogle af de ældste ledninger på
Kornvang, Kastanievej, Violvej og Mariavænget. Renoveringerne er i det store hele
gennemført som planlagt, men har taget længere tid end forventet for
entreprenørerne. Det har medført at de sidste områder først blevet renoveret i
slutningen af året med de gener det medførte for nogle forbrugere. Vi har forsøgt at
holde en dialog med de berørte og alle er nok glade for at det nu er overstået.
Der har været et par ledningsbrud i årets løb, men ledningsnettet vurderes i
overordnet god stand og har et lille vandtab.

Omlægning af varmeproduktion
Som det nok står klart for de fleste skal vi også i Toftlund Fjernvarme have omlagt
den sidste del af vores varmeproduktion til noget mere klimavenligt end naturgas. Vi
har arbejdet med mange muligheder og vi vil under punktet investeringsplan
komme med mere konkret forslag til næste trin.
En af de muligheder der har været undersøgt er at lave et samarbejde med
kartoffelmelsfabrikken om at producere varme på fx biomasse i form af halm eller
flis. Det er sådan at de primært skal bruge varme i månederne til og med december,
hvor vi i fjernvarmen har mest brug for varme i månederne Januar-Marts. De har her
og nu ikke haft mulighed for at blive mere konkrete omkring et projekt og vi har
derfor i første omgang valgt ikke at gå videre af den vej, men vil ikke udelukke et
evt. fremtidigt samarbejde når de er klar til det.

Information til andelshavere
Vi har forsøgt at gøre mere ud af at informere omkring hvad der sker i fjernvarmen
og hvad der planlægges fremover. Vi har bl.a. etableret en Facebook side og vi har
sendt nyhedsbreve ud til alle der har tilmeldt sig med deres e-mailadresse. Jeg vil
gerne opfordre alle der endnu ikke er tilmeldt med e-mail og e-boks at gøre dette,
da det er meget dyrt at sende informationer ud pr. brev så det vil kunne give alle
forbrugere en besparelse. Det er meget nemt at gøre og hvis man har brug for hjælp
er bogholder Kirsten altid klar.

Tak
Jeg vil gerne sige tak til både bestyrelse og medarbejdere for samarbejdet i året der
er gået. En særlig tak skal give til bestyrelsesmedlem Christian Andersen som har
gjort et meget stort stykke arbejde med at besøge og snakke med potentielle nye

andelshavere på Markvænget, uden dette havde projektet nok ikke været så langt
som det er.
Torben Damgaard, Formand.

