Bestyrelsens beretning 2019
Hovedaktivitet:
Andelsselskabets formål er at sørge for varmeforsyning til de ejendomme i Hornslet, der er tilsluttet
varmeværket. Forsyningen sker under hensyntagen til kommunens varmeplan og i overensstemmelse med
den kontrakt, der er indgået mellem Hornslet Fjernvarme og Aarhus Kommune om kraftvarmeforsyning fra
Varmeplanen.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:
Årets nettoomsætning udgør 24.930 t.kr. mod 21.387 t.kr. sidste år.
Året 2019 blev meget regnfuld modsat året før, varmt og tørt.
Årets regnskab er nu blevet normalt, tilbagebetalingen af afgifter og hensættelser er nu tilendebragt. Det har
nu påvirket vores likviditet i den grad, at vi fra 2021 ser os nødsaget til at ændre på opkrævningsmoden. Vi
ændrer fra 12 årlige rater til 6 årlige rater og forud aconto. Det betyder en bedre styring af likviditeten set i
lyset af, at vores varmekøb hos Varmeplanen betales aconto månedsvis forud efter beregnet varmeaftag. Det
betyder at i vintermånederne modtager vi nogle meget store afregninger, og tilsvarende mindre i
sommermånederne. Der har været behov for en kassekredit på op til 4,5 mill. Efter den kommende ændring
af rateopkrævningen skulle kassekreditten kunne halveres.
Årets store opgaver blev udlægning af hovednettet til etape 4 – 5 og en afgrening til etape 6 i området langs
Fjerde Maj Vej + de første 11 stikledninger. Indføring af en hovedledning til VARO – Stark området, dog
mangler tilslutningen i Tingvej, den kommer i forbindelse et større kloakarbejde og Tingvej bliver spæret.
Etablering af hovedledning og tilslutninger til 28 rækkehuse på Marius Hous Vej. Udskiftningen af
målerparken er nu gennemført på nær nogle store erhvervsmål der først kan skiftes i en lukkeperiode.
I forbindelse med vores nye netværk til aflæsning af målerne, har vi i en prøveperiode givet adgang til, at
Vandværket kunne aflæse vandurene over vores netværk. De foreløbige resultater ser lovende ud. Der
kommer nok til at mangle signal i området længst væk fra skorstenen på Amaliegårdvej, her har vi to master
installeret. Bliver det aktuelt sætter Vandværket en ekstra mast op i yderområdet der skal indgå i netværket.
I Alpedalen har vi den eksterne overvåning af nettets temperatur og tryk. Den er blevet ombygget og
opgraderet med en ny avanceret PLC styring. Vi havde for mange forstyrrende fejlmeldinger på det gamle
system.
Årets tilgang af nye andelshavere/varmeforbrugere blev til 84 nye tilslutninger. Nu er vi i alt 2.208
forbrugere.
I forbindelse med personalereduktionen ultimo 2018 har vi solgt to af bilerne.
Den 27. juni fejrede vi Henriks jubilæum, 25 års ansættelse i fjernvarmens tjeneste. En minderig dag.
I Varmeplanen er der ved årets afslutning gennemført en gennemgribende organisatorisk ændring. Hele
Affald Varme området er blevet selskabsgjort. Det betyder at transmission, distribution, affald,
kraftvarmeproduktion, m.m. er blevet til kommunalt ejede aktieselskabe og holdning selskaber. Hele den nye
organisation bliver implementeret i løbet af 2020, med bestyrelser, direktion og et helt nyt selvstændigt
økonomisystem. Vi bliver kunde hos transmissionsselskabet, og det bliver også dette selskab vores
varmeaftale skal indgås med fremover og ikke Århus Kommune. Vi er blevet forsikret at varmepriserne
fortsætter uændret. Vi har sammen med de to andre ”Nabokommuner” Odder og Skanderborg i fællesskab
fået en juridisk vurdering af vores situation og placering i denne selskabsdannelse. Der er flere forhold der
skal afklares når de endelige selskabsvedtægter foreligger. Det ændrer ikke på vores forpligtelser over for
varmeforsyningsloven og tilknytningen til det centrale kraftvarmeområde.
Aktiviteterne for året 2020
Forestående projekter: Tilslutning af de sidste rækkehuse på Marius Hous Vej. Etape 4 og 5 stikledninger og
tilslutning i takt med byggeriet. Etape 6 (storparcel) anlæg af hoved- og stikledning til 20 rækkehuse.
Kastanjevej, stikledning til byggeriet af 5 rækkehuse. Stark grunden, tilslutning til Tingvej samt stikledning
til 3 høje punkthuse, 55 boliger, byggeriet pågår. En evt. renovering af Vibevej i forbindelse med en
kloakrenovering. Der er flere projekter under udarbejdelse i den ældre bydel, som måske bliver aktuelle i år.
Samt tilslutninger af ældre og nye huse i byen.
Bestyrelsen takker for den gode indsats, der er ydet af personalet og alle medhjælpere i årets løb.
Bestyrelsen
Hornslet den 18. februar 2020

