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Beretning for året 2017 / 2018

Det er nu snart tre år siden vi kunne tage vort solfangeranlæg i brug og i modsætning til sidste år har
vi nu haft rig mulighed for at se, hvad anlægget kan præstere og det er ikke småting, hvilket jeg
senere skal vende tilbage til. Det har dog ikke betydet, at bestyrelsen har kunnet ”hvile på
laurbærrene” idet politikerne efter min mening har gjort hvad de kunne for at gøre livet
”spændende” for os og ingen skal komme og påstå, at det er kedeligt at beskæftige sig med
forsyningspolitiske spørgsmål. Vi har måttet beskæftige os med persondataforordningen, vi har
måttet igennem to ekstraordinære generalforsamlinger for at få omlagt vort regnskabsår og vi har
ventet i spænding på, hvad politikerne på Christiansborg kunne blive enige om i forbindelse med
vedtagelsen af en ny energipolitisk aftale.
Ledningsrenoveringsplan
Sideløbende med den uvisse fremtid vi tilsyneladende bevæger os ind i, har vi i samarbejde med
vort rådgivende ingeniørfirma MOE A/S arbejdet med udformningen af en
ledningsrenoveringsplan.og vi har nu et samlet overblik over ledningsnettet i Stege by. Da der ikke
inden for de sidste mange år har eksisteret en samlet plan, har vi fået thermofotograferet alle vores
ledninger, således at vi nu har et overblik over såkaldte problemfelter ligesom vi har kendskab til
ledningernes alder. Der er ingen tvivl om, at vi i de kommende år bliver nødt til at tage fat på en
etapevis udskiftning af ledninger begyndende med forsyningslinjen ved Gammel Havevej og et
samlet skøn over en totalrenovering af samtlige ledninger beløber sig til den nette sum af 100 mio.
kroner. Da vi samtidig kan se, at der inden for de kommende år vil være behov for at få udskiftet
vores ældste halmkedel og det i den forbindelse drejer sig om en investering i størrelsesordenen 30
mio. kroner, vil der være behov for en stram økonomistyring. Set i lyset af den nye energipolitiske
aftale, hvor vi som selskab fremover bliver skattepligtig, ingen ved hvornår, med uvished om nye
afskrivningsregler, stop for hensættelse – for blot at nævne nogle ting– har vi i bestyrelsen foreløbig
besluttet at se tiden an, hvilket betyder, at vi hverken udskifter halmkedel eller påbegynder
ledningsrenovering i 2019.
Solfangeranlægget og halmproduktionen
Solfangeranlægget har som nævnt i indledningen nærmest været på overarbejde i sommer. Hvor vi
det første år så noget nær optimal effekt af anlægget, kneb det sidste år mere med solens stråler,
men i år har vi ikke haft grund til at klage. I perioden fra 1. april til 1. september producerede vi
sidste år 400 MWh mindre på solfangeranlægget end året i forvejen samtidig med at der blev
produceret 600 MWh mere på halm, hvorimod det i år forholder sig helt anderledes. Via
hjemmesiden www.solvarmedata.dk kan man aflæse den daglige produktion og sammenligner man
de samme fem måneder, ser tallene således ud pr. 26. august i år:
Måned:
april
maj
juni
juli
august

2017:
720,88 MWh
983,73 MWh
957,40 MWh
687,45 MWh
867,01 MWh

2018:
871,74 MWh
1343,15 MWh
1308,15 MWh
1486,19 MWh
890,53 MWh *

Hvis man således lægger tallene fra de fem måneder sammen, ser man at solfangeranlægget i år har
produceret næsten 1700 MWh mere i end sidste år eller omkring 1300 MWh mere end det første år,
hvilket vidner om årets mange solskinsdage. Man skal naturligvis være forsigtig med at spå om
fremtiden, men hvis tendensen er flere årlige solskinstimer, skal vi måske være glade for at vi fik
etableret solfangeranlægget i tide.
Mødeaktivitet og bestyrelsesarbejde
Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder og meget af tiden er gået med at diskutere en
del af de emner jeg allerede har været inde på. GDPR eller persondataforordningen har taget vores
tid ligesom vi har måttet planlægge to ekstraordinære generalforsamlinger for at få ændret
vedtægter, således at regnskabsåret fremover følger kalenderåret. Udskiftning af kedel og
ledningsrenoveringsplan har også været op på indtil flere møder, men på grund af den megen
uvished har bestyrelsen valgt at holde en såkaldt ”time out” indtil vi er blevet ligt mere kloge på
politikernes beslutninger. Som jeg sagde sidste år, arbejder Stege Fjernvarmes bestyrelse hele tiden
på at skaffe vore forbrugere den bedste og billigste varme og vi forsøger løbende at lægge en
strategi for fremtiden, men vi kunne godt ønske os at det var en smule lettere.
Stege Fjernvarmes personale og bestyrelse deltager i så mange møder og kurser som det er muligt–
vi sender jævnligt repræsentanter på kursus i Dansk Fjernvarmes Hus i Kolding, vi har deltaget i
Dansk Fjernvarmes regionalmøde i Maribo, vi har været repræsenteret på PULS (politik, udvikling,
læring og samarbejde) i Kolding og vi tager til møder med vores ERFA-gruppe på Lolland Falster.
Vi har holdt møder med vores rådgivende ingeniørfirma MOE A/S omkring udskiftning af kedel og
ledningsrenoveringsplanen, vi har besøgt Borup Fjernvarme for at se på ny kedel og der har været
afholdt kvartalsvise personalemøder. Endelig har Stege Fjernvarme en årelang tradition med at
afholde en julefrokost og en sommerudflugt for personale, bestyrelse og koner/kærester, en tradition
som vi har bibeholdt og som der vel at mærke er god tilslutning til.
Et emne som vores hovedorganisation, Dansk Fjernvarme, har taget fat på, er strategisk rekruttering
omhandlende både bestyrelse, ledelse og medarbejdere – et emne som jeg mener vi også i Stege
Fjernvarme Amba bør tage alvorligt. Når man kigger sig omkring, er vi en række ældre gråhårede
herrer blandt både ledelse og medarbejdere og her har vi vist alle en udfordring – under 10 % alle
bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Fjernvarmes forsyningsselskaber er kvinder og aldersmæssigt er
der en betydelig overvægt af + 50´ere! Det skal der gøres noget ved og det bliver utvivlsomt et af
indsatsområderne for den nyvalgte bestyrelse.
Forblivelses- og tilslutningspligt
Stege Fjernvarme Amba har igennem årene haft et stabilt antal aktive brugere og så længe vi kan
fastholde en fornuftig varmepris er der ikke meget der tyder på, at det skulle ændre sig. Regeringen
barsler dog med en ændring af både forblivelses- og tilslutningspligten og det sammenholdt med de
nye såkaldte nulenergihuse kan måske fremover blive en bombe under de mindre varmeværker. Vi
vælger dog ikke at tage sorgerne på forskud og arbejder støt og roligt på at vedligeholde og
modernisere vort værk.

Stege Fjernvarme Amba har i årets løb haft besøg skoleklasser ligesom de foregående år og jeg vil i
den forbindelse gerne gøre lidt reklame for vores hjemmeside www.stegefjernvarme.dk , hvor man
kan få en masse oplysninger. Seneste skud fra den digitale verden er i øvrigt den såkaldte eforsyning, hvor man på nettet kan finde sit budget og årsregnskab ligesom man kan følge sit forbrug
ved at taste aflæsninger fra sin måler ind. Man kan også her melde flytning. Man skal blot finde sit
brugernavn og brugernummer fra den seneste opgørelse fra Stege Fjernvarme – numrene findes i
toppen af den udsendte opgørelse.
Med disse ord vil jeg slutte min beretning og samtidig benytte lejligheden til at takke vore ansatte,
bestyrelse og alle samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne år. Det kommende år vil
utvivlsomt blive lige så spændende som de foregående år, men det er min klare overbevisning, at
Stege Fjernvarme Amba står godt rustet til at tage de nye udfordringer op.
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