1. Indledning
Jeg vil gerne, byde alle velkommen og hermed give generalforsamlingens deltagere en
beretning om årets aktiviteter samt Langå Varmeværks nuværende status og
indsatsområder i fremtiden.
Det er min første beretning som formand, og jeg kan indlede med at sige, at det
driftsmæssigt, organisationsmæssigt og økonomisk har været et solidt og stabilt år i 2019.
Det på trods af, at de politiske og prismæssige rammevilkår bestemt ikke er stabile.
På grund af Corona, har det ikke været muligt at afholde generalforsamling før
sommerferien, som vi plejer. Men regnskabet for 2019 blev rapporteret som planlagt, og
har været tilgængeligt på værkets hjemmeside siden april 2020.
Sidst på generalforsamlingen vil jeg som information orientere mere om status på det
varmepumpe-projekt, som er blev forberedt i 2019, og som alle nu kan se er ved at blive
realiseret her i 2020.
2. Rammer for arbejdet i bestyrelse og ledelse.
I starten af året har vi i bestyrelsen og ledelsen brugt en del tid på at overveje, udforme og
prioritere vore strategiske/langsigtede indsatsområder.
Vi har ligeledes arbejdet med at klarlægge de roller og ansvar der er i et samarbejde
mellem andelshavere, bestyrelse og ledelse. Det er vigtigt, at vi alle er bevidste om disse
rammer, for at sikre det fortsatte gode samarbejde internt og eksternt.
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3. Strategi
Vi har i bestyrelsen løbende drøftet vort strategiske og værdimæssige fundament. Dette
fundament skal være med til at fastlægge og prioritere de sigtepunkter vi har for vore
prioriterede indsatsområder.

ering og personale

4. Orientering om værkets organisation

Jeg vil gerne fremhæve, at der gennem året har været et godt samarbejde med alle. Det er
min opfattelse, at vi har et fagligt dygtigt og professionelt hold.
Det bekræftes også ved at de øvrige værker, som vi leverer ydelser til, udtrykker tilfredshed
med kvalitet og indsats.
Og revisor har ikke anmærkninger eller forbehold i forhold til et i øvrigt godt regnskab.
(Revisor gennemgår regnskabet senere under særskilt punkt).
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5. Forbrugerudvikling
I henhold til vor strategi, er det vigtigt at udvide værket med flere forbrugere.
Det er tilfredsstillende, at vi har fået 25 nye forbrugere tilkoblet i 2019.

6. Forventninger vedrørende varmeprisudvikling
Vi arbejder løbende for at sikre en stabil varmepris.
Det er fortsat vor forventning, at vi kan holde varmeprisen stabil i de kommende år gennem
løbende fokus på optimeringer og investeringer i tidssvarende, konkurrencedygtige og
miljørigtige varmekilder.
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7. Orientering vedrørende Langå Varmeværks drift
Driftsmæssigt er året 2019 afviklet uden større problemer.
Der har i året 2019 været et godt bidrag til varmeproduktionen fra solfangeranlægget.

Vi arbejder nu med en månedlig fjernaflæsning af alle forbrugere for registrering af
returtemperaturen hos den enkelte forbruger. Der er indført en motivationsafgift, som skal
medvirke til at returtemperaturen til værket sænkes, og dermed en bedre økonomi for alle
forbrugere. Dette kan nærmere studeres på vores hjemmeside i prisbladet.
Fremover vil vi sætte fokus på at undersøge, hvordan vi kan tilbyde forbrugerne i Skovlyst
varme leveret fra Langå Varmeværk via vore miljørigtige varmekilder. Der er nogle
udfordringer i forbindelse med at krydse banen, som vi skal have belyst.
Men alle analyser viser, at flere forbrugere vil kunne bidrage til en bedre varmepris for alle
- såvel nuværende som nye.
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8. Orientering vedrørende samarbejdet med øvrige værker
Vedrørende vores samarbejdsaftaler med Mejlby, Laurbjerg og Værum-Ørum
Varmeværker er disse uforandret og samarbejdet er fortsat godt.

9. Information til forbrugerne
I september gennemførte vi et åbent hus arrangement, hvor alle kunne se solfangeranlægget
i drift, og høre om de fremtidige initiativer.
Der er ligeledes løbende information til forbrugerne på vor hjemmeside.
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10. Afslutning
Jeg vil gerne afslutte med at takke bestyrelsen, vores dygtige personale, vores eksterne
samarbejdspartnere og vores revisor for et godt samarbejde i 2019.
Vi vil fremover arbejde videre ud fra den lagte strategi.
Som vi informerede om på vort åbent hus, kan det udtrykkes kort på denne måde:
Grønnere varme til flere - til konkurrencedygtige priser.
Vi ser frem til på næste generalforsamling at kunne berette om status og resultater ved det
igangværende projekt med etablering af varmepumpeanlæg i samspil med
solfangeranlægget på Randersvej.
Hermed vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen og ordet til dirigenten.
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