Bestyrelsens beretning 2019

Varmepumpe
Året 2019 blev et år med mange nye tiltag og beslutninger.
Andelshaverne besluttede at vi investerer i varmepumpe anlæg til
fremtidig varmeforsyning, det er ikke gået helt som planlagt.
Der er mange årsager til vi ikke er kommet i gang og vi kommer det nok
ikke før i 2021, den primære årsag er at der har været indgivet et par
klager som forsinker alle beslutningsprocesser dvs. vi har ikke kunnet
hente tilbud hjem før klagesager, var afgjort af kommunen, men nu er en
klage sendt til planklagenævnet som har meldt ud at de ikke vil have
færdigbehandlet klagen før tidligst ved udgangen af november 2021.
Derudover er markedet presset på levering af udstyr og virksomheder
som kan lave projektet, har en længere leverings tid.

Corona
Oven i det hele har COVID-19 også haft indflydelse på vores
handlemuligheder, da Danmark blev lukket ned, blev vi mere eller mindre
underlagt beredskabsstyrelsens beslutninger, hvilket bl.a. indebar at
Langå fjernvarme som både administrer og drifter ikke måtte gøre noget
ud over at sørge for at værket kørte.

Renovering af værket
Fra bestyrelses side prøver vi hele tiden at drive værket mest effektiv
både teknisk - miljørigtig og økonomisk, vi har selvfølgelig også nogle
lovkrav der skal overholdes, men samlet mener vi at det ser fornuftigt ud.

Indvendig har vi renoveret med at male og renoveret badeværelse og
køkken.
Udvendig er der kommet nye støjdæmpede vinduer i samt renoveret
murværk og sokkel.
Skorstenen er renoveret bl.a for at leve op til sikkerhedskrav.
På den tekniske del har vi bla. renoveret nogle af de tekniske
installationer.

Hver forbruger kan i dag også aflæse det daglige forbrug på mobil eller pc.
Det er etableret for at optimere driften af værket sammen med de andre
tiltag vi har gjort.
Det hele er finansieret over driften – gaspriserne har været lavere i en
periode og optimering af værket og ledningsnettet har bidraget til at det
kunne lade sig gøre.
Afkøling
Der er stadig en manglende afkøling nogle steder, det vil vi følge op på
når vi igen kan være aktive omkring forbrugerne.
Info møde
I forbindelse med regeringens nye udspil, hvor gas og oliefyr skal udfases,
vil vi engang i efteråret afholde et orienteringsmøde i forsamlingshuset og
fortælle lidt om hvad MF kan tilbyde. Dato ikke fastlagt
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