Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden i henhold til dagsorden fra
vedtægterne.

Formandsberetning.
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.
Indledningsvis vil jeg gerne som formand for bestyrelsen sige at det driftsmæssigt,
organisationsmæssigt og økonomisk har været et solidt og stabilt år i 2020, på trods af at
der har været en del udfordringer pga. Corona-restriktioner, og en række politiske og
prismæssige rammevilkår som bestemt ikke er stabile.
Som planlagt er vi i årets løb lykkedes med at gennemføre projektet med etablering og
tilslutning af 2 nye centrale varmepumper som sammen med solfanger-anlægget på
Randersvej bidrager godt til den grønne omstilling og stabile varmepriser i Langå.
På grund af Corona har det ikke været muligt, at afholde generalforsamling før
sommerferien, som vi plejer. Men regnskabet for 2020 blev rapporteret som planlagt, og
har været tilgængeligt på værkets hjemmeside siden april 2021.
Sidst på generalforsamlingen vil jeg som information orientere om de planer vi har for at
tilslutte yderligere forbrugere til fjernvarmenettet til gavn for alle.
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2. Strategi
I løbet af året har vi i bestyrelsen sammen med ledelsen brugt en del tid på at overveje,
udforme og prioritere vore strategiske/langsigtede indsatsområder og værdimæssige
fundament.
Ud fra dette grundlag fastlægger og prioriterer vi sigtepunkter og prioriterede
indsatsområder.

Organisering og personale
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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.
Vi arbejder løbende med uddannelse og digitalisering af forretningsgange, som bidrager til,
at vi med samme personaleniveau har kunnet servicere flere forbrugere og gennemføre
større projekter såvel i Langå som hos de øvrige værker, som vi samarbejder med.
3. Forbrugerudvikling
I henhold til vor strategi er det vigtigt, at udvide værket med flere forbrugere.
Vi har i 2020 fået 5 nye forbrugere tilkoblet.
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4. 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.

5. Orientering vedrørende Langå Varmeværks drift
Driftsmæssigt er året 2020 afviklet uden større problemer.
Der har i året 2020 været et godt bidrag til varmeproduktionen fra solfangeranlægget, og der
har som det fremgår af regnskabet været nogle gunstige gaspriser.
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Vi arbejder 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.
Over de sidste par år er det lykkedes at returtemperaturen er blevet sænket et par grader.
Vi vil fremover undersøge, hvordan vi på sigt kan foretage løbende fjernaflæsning hos
forbrugerne. Det vil muliggøre at den enkelte forbruger også selv kan følge sit forbrug.
Det vil blive muligt at den enkelte umiddelbart får besked, hvis der er et problem med
utæthed eller returtemperatur.
Fremover sætter vi 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.
Alle analyser viser, at flere forbrugere vil kunne bidrage til en bedre varmepris for alle såvel nuværende som nye forbrugere.
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6. Orientering vedrørende samarbejdet med øvrige værker
Vedrørende vores samarbejdsaftaler med Mejlby, Laurbjerg og Værum-Ørum
Varmeværker er disse uforandret og samarbejdet er fortsat godt.

7. Information til forbrugerne
Der arbejdes med løbende information til forbrugerne på vor hjemmeside, og nu også via
Facebook.
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Seneste nyt efter afslutning af regnskabsåret.
Randers Kommune har i april 2021 godkendt projektforslag, som muliggør at Langå
Varmeværk kan stå for fjernvarmeforsyning af Skovlystområdet. Så der vil blive arbejdet
videre med dette projekt.
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8. Afslutning
Jeg vil gerne afslutte med at takke bestyrelsen, vores dygtige personale, vores eksterne
samarbejdspartnere og vores revisor for et godt samarbejde i 2020.
Vi vil fremover arbejde videre ud fra den lagte strategi.
Grønnere varme til flere - til konkurrencedygtige priser
- og med høj forsyningssikkerhed

Hermed vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen og ordet til dirigenten.
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