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Fraværende:

1.

Godkendelse af sidste referat

Afgørelse:
Godkendt med to bemærkninger fra Ejgil Risager til side 4 og 5, hvor
han mente, at
 ordet (havde) bør rettes til har
 den nye forsyningssikkerhedsafgift skal opfattes som en ny skat
på brændsler.

Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Svend Erik brande, Johannes Jørgensen,
Bent Pedersen og Janne Hansen.

2.

Godkendelse af dagsorden

Afgørelse:
Godkendt.

Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Svend Erik brande, Johannes Jørgensen,
Bent Pedersen og Janne Hansen.

3.

Generel orientering om fjernvarmen

Thomas Schmidt orienterede om:



Ringsted Forsyning har kørt, den årlige brøndtur i efteråret. Der
blev ikke fundet noget alarmerende. Flere omløbsbrønde er
blevet sløjfet i 2013, da de ikke fandtes nødvendige mere.
Ud af ca. 400 ventilbrønde har man i 10 brønde pt. konstateret at
spindlerne er så rustne, at de ikke kan drejes eller tætninger
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mellem kappe og medierør er utætte. I størst mulig omfang tages
disse ventilbrønde med i den løbende renovering.
Termografi af vores ledningsnet (uden meldetråde), blev
foretaget i november måned. Den viste 4 steder, hvor der var
betydelig varmeudstråling. De var alle små skader på kapperøret.
Fugtindtrængning i isoleringen ville have udviklet sig, hvis de
ikke var blevet opdaget. To af fejlene skyldes gravskade i
kappen, den tredje fejl, var en gammel tæret stålmuffe.
Den sidste fejl, var en svejs/lodde overgang på en stikledning,
der var knækket. De er alle udbedret.
Kontrol af meldetråde på ledningsnettet blev sidst udført
november – december 2013. Der blev konstateret 11 fejl og
mangler på 86 alarmkredse. Vi har udbedret de 9 af dem. Fejlene
skyldes fugt indtrængen i muffe, brudte tråde og en enkel
svejsefejl.
Vedligeholdelse af ledningsnet forløber planmæssigt.
Der er udskiftet ca. 250 stk. gamle Multical 3 målere.
To partier har været til kontrol, de repræsenterer ca. 300 stk.
Multical 601 målere. Partierne er blevet godkendt til
yderligere 6 år. De skal i løbet af året have skiftet batteri samt
monteret en bus-modul.
Der er blevet skiftet batterier og monteret moduler i ca. 150
stk. Multical 601. Disse partier har været til kontrol i 2012.
Udskiftningen af målere er i gang og vil løbe over de
kommende 4 år og der er planlagt ressourcer hertil.

Tarek Elawad orienterede om:


Planlagte renoveringsprojekter i 2014
Tarek Elawad orienterede, at i 2014 vil Ringsted Fjernvarme
udskifte den gamle transmissionsledning fra Mellembroerne og
helt ned til Søndervang. (se vedlagte bilag over projektet)
Ud over dette projekt vil vi fortsat renovere de gamle
fjernvarmeledninger inde i byen og i Østre Parkvej område.



Etablering af nye tilslutninger:
I 2013 er der tilsluttet 24 nye forbruger til fjernvarmen og der
forventes også en del tilslutninger i 2014.
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Ole Winther orienterede om status på følgende:
Halmvarmeværket



Vi vil også i 2014 gå sammen med Slagelse Forsyning, Holbæk
Forsyning, Haslev Fjernvarme og Vordingborg Forsyning om
fælles udbud på halmleverancer.
Anlægget kører godt med høj rådighed og god virkningsgrad.

Krematorium












Pt. er Krematoriet ved at rette fejl og indregulere deres anlæg.
Samtidig pågår indkøring af skolernes anlæg til den nye
forsyning. Vores anlægsdel afventer lidt isoleringsarbejde til
skolerne er kørt ind. Skolerne har fået leveret varme hovedsaglig fra Krematoriet - siden 1. november 2013.
Kraftvarmeværket
Vi har kunnet mærke på el-prisen i 2013, at der kommer mere strøm
fra vindmøller - samtidig med der er en del vand i de nordiske vand magasiner. Det har alt i alt presset el-prisen i 2013. Det betyder at vi
nok havner nede på 350 – 400 fuldlasttimer (det blev ca. 350
fuldlasttimer).
Kraftvarmeværkets indtægt sikres primært ved modtagelse af et
”Grundbeløb”, som værket delvis får for at stå ”klar” til el-produktion
når det ikke blæser eller der mangler strøm på nettet af anden årsag.
Det får vi ca. 7,4 mio. DKK for i 2013. El indtægt på selve elproduktionen er i 2013 ca. 2 mio. DKK.
Men vi får kun de 7,4 mio. i 2013 under betingelse at kraftvarmeværket er i driftsikker tilstand.
Kraftvarmeværket er teknisk set godt og sundt. Værket bliver løbende
vedligeholdt for at sikre at det er i en driftssikker tilstand. Således er
begge generatorerne blevet renoveret i år, pga. kontrolmålinger viste
at der var behov for dette og fordi grundbeløbet kan modtages frem til
dec. 2018 (5 år endnu).
Udviklingen med den faldende el-produktion bedømmes at fortsætte.
Vi har nu tilbudt vores kraftvarmeværk til Energinet.dk som ”Manuel
kraftreserve”. Det betyder at vi hver dag er forpligtet til at indmelde
en el-produktionspris for hver time for den følgende dag. I
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modsætning til i dag, hvor vi får tilbagemelding samme dag på hvor
meget vi skal producere næste dag, - så vil vi i ”Manuel kraftreserve”
ikke få nogen tilbagemelding om hvor meget vi skal producere næste
dag. Her vil Energinet.dk have ret til at trykke på både start og
stopknappen hele det kommende døgn, hvor de bare skal betale den
produktionspris, som vi har indmeldt skal være gældende. Dvs. at
Energinet.dk får fuld rådighed over vores anlæg uden vi ved hvor
meget de vil benytte det, selv ikke en ½ time før. De trykker bare på
knappen og inden 15 min. efter skal anlægget være på 100 % last. Det
er en ydelse (rettighed), som Energinet.dk har brug for og som de
derfor har udbudt. Vi har tilbudt dem denne rådighed over
kraftvarmeanlægget, til en pris som er fornuftig for os. Pt. afventer vi
om de vil gøre brug af vores tilbud.

Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Svend Erik brande, Johannes Jørgensen,
Bent Pedersen og Janne Hansen.

4.

Budget 2014 for Ringsted Fjernvarme A/S
og Ringsted Kraftvarmeværk A/S

Thomas Schmidt gennemgik:








Budget 2014 for henholdsvis Ringsted Kraftvarmeværk A/S og
Ringsted fjernvarme A/S ifølge udleveret bilag/notat.
Ejgil Risager spurgte om indskudskapital 3,8 mio. kr. og om
underskud ifølge side 1 i budget for Ringsted Fjernvarme A/S.
Forklaringen er, at indskudskapitalen blev indført i
varmeforsyningsloven fra 1981 og derfor hedder den 1981indskudskapital. De 3,8 mio. kr. udgør 4,8 % af værdien af
1981-indskudskapital som var på 79 mio. kr.
Det budgetterede underskud er på 4.000 kr. ifølge side 1.
Og Ejgil Risager spurgte om forsyningssikkerhedsafgift (4,8
mio. kr.) ifølge side 3 i budget 2014 og Ole Winther forklarede
denne afgift som en ny pålagt skat på brændsler.
Thomas Schmidt forklarede, at tallene er baseret på en
varmepris på 467 kr./MWh og på en forventet salg på 121.751
MWh fordelt på 2.880 målere.
Budgettet er baseret på en produktion fordelt på ca. 73 % halm,
3,2 % kraftvarme, 0,1 % olie og 23,7 % på gaskedler.
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For Ringsted Kraftvarmeværk A/S er der budgetteret med en
varmepris på 634 kr. pr. leveret MWh til Ringsted Fjernvarme
A/S og med et forventet salg på 4.736 MWh.
Thomas
Schmidt
gennemgik
anlægsinvesteringer
for
henholdsvis Ringsted Fjernvarme og Kraftvarmeværk ifølge
notaterne.

Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Svend Erik brande, Johannes Jørgensen,
Bent Pedersen og Janne Hansen.

5.

Udkast til vedtægter for Brugerråd for
Ringsted
Fjernvarme
og
Ringsted
Kraftvarme

Afgørelse:
Udkastet blev drøftet på mødet og der kom følgende ønsker:
 I afsnit 5.2, tilføjes

Opstilling
af
kandidater
finder
sted
på
et
fysisk
opstillingsmøde/informationsmøde hos Ringsted forsyning A/S
Der afholdes kombineret opstillingsmøde / valghandling for valg af 3
repræsentanter og 3 suppleanter for parcelhusejere.
For denne handling foretager Ringsted Forsyning A/S indkaldelse.
Indkaldelsen sker med minimum 14 dages varsel gennem dagspresse og
ugeavis.
Til opstillingsmødet er der adgang for en person pr. parcelhus, som er
tilsluttet Ringsted Fjernvarme A/S. Ved indgangen vises legitimation
ved seneste regningsopkrævning og billede ID.
På mødet kan man meddele sit kandidatur som repræsentant for
parcelhusejerne.
Alle kandidater skrives op på en ”tavle” og der uddeles stemmesedler til
de fremmødte.
Man kan skrive op til 3 navne på stemmesedlen.
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Ringsted Forsyning A/S vælger 2 stemmetæller blandt de fremmødte
parcelhusejere, som sammen med en repræsentant for Ringsted
Forsyning A/S foretager stemmeoptællingen.
De 3 personer, som har fået flest stemmer, er valgt. Forekommer
stemmelighed mellem 3. og 4. flest antal stemmer, foretages der
lodtrækning mellem dem.
De 3 personer som har fået hhv.4., 5. og 6. flest stemmer vælges som
hhv. 1., 2. og 3. suppleant.
Disse bemærkninger indpasses i vedtægterne inden de sendes til
bestyrelsens godkendelse.

Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Svend Erik brande, Johannes Jørgensen,
Bent Pedersen og Janne Hansen.
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