Referat fra brugermøde i REFA Horbelev Fjernvarme A/S
Den 26. 2022 kl. 16.30 blev der afholdt brugermøde i Nordøstfalsters Fremtidsforening (NØF) Eriksdalsvej 29, 4871
Horbelev.
Fra REFA deltog:
Henning Tønning
Muj Berisha
Ole Bronné Sørensen
Joachim Cyrill Hansen
Erik Gaard
Mette Suhr Stoffregen
Finn Boy Hansen
Morten Nielsen
Lars Rasch
Der var mødt yderligere 9 fjernvarmeforbrugere op til mødet.
Mødet blev indledt med, at Joachim Cyrill Hansen, brugervalgt bestyrelsesmedlem i REFA Horbelev Fjernvarme A/S,
bød velkommen og kort orienterede om aftenens program herunder formålet med brugermødet, som er at orientere
brugerne om
- Værkets drift
- Selskabets overordnede planer og større projekter for det kommende regnskabsår
- Vælge brugervalgt medlem af selskabets bestyrelse samt en suppleant
Finn Boy Hansen orienterede om at der sker forbyggende vedligeholdelse på værket ligesom der generelt sker løbende
optimering af driften.
Værket er inde i en god gænge. Vedligeholdelsesprocedurerne fungerer uden at der bliver foretaget store
investeringer. Værket nyder godt af, at der er et team af teknikere, som hurtigt kan træde til med betydelig kapacitet,
hvis der er behov for det.
Som følge af forhøjet jernindhold fjernvarmevandet er der påsat et magnet filter. Der foretages løbende målinger på
værket, som gør at man hurtigt kan skride ind, såfremt målingen viser noget unormalt.
Udendørsarealerne ved værket er blevet forskønnet og opdateret med bl.a. nye fliser.
Der skiftes i øjeblikket fjernvarmemålere, og der mangler opsætning af 169 målere.
Der blev drøftet eventuelle fremtidige energikilder, som alternativ eller som supplement til halmfyring. Der er
mulighed for etablering af akkumuleringstank med el-stave samt køb af varme fra nærliggende anlæg, som f.eks.
Stubbekøbing. Pt. skal kedlen dog udnyttes og den er afskrevet i 2030.
Ledningsnettet er i god stand selvom ledningstypen gør, at der er et relativt højt varmetab. En udskiftning af
ledningsnettet er dog ikke rentabel.
Der var ros til REFA, som har gjort det godt siden overtagelsen i 2011.
Taksterne for et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 Mw er i 2022 på kr. 17.462,-, idet prisen er nedsat
med kr. 500,- sammenlignet med 2021. Prisen nærmer sig landsgennemsnittet og er på niveau med prisen i Gedser.
Der var spørgsmål til en kampagne for at rekruttere nye forbrugere, og det blev drøftet hvilke muligheder, der er
herfor.
¤
Herefter skulle der vælges 1 brugerrepræsentant, idet Erik Gaard var på valg. Erik Gaard havde på forhånd meddelt,
at han modtog genvalg, og da der ikke meldte sig andre kandidater blev han valgt med akklamation.
Sluttelig skulle der vælges en suppleant. Der meldte sig dog ikke yderligere kandidater, hvorfor selskabet blot
fortsætter med Jakob Yttesen, som blev valgt for en 2-årig periode sidste år.
Joachim Cyrill Hansen sluttede med at takke for fremmødet.
Forbrugermødet afsluttet ca. kl. 17.30.

