Formanden beretter, at der er kommet 4 nye forbrugere, der er desuden flere på vej, faktisk 15 i alt.
Der er nu i alt 254 aftagere.
Gennemsnitspris 4.000 kr. pr husstand, inkl. virksomheder og institutioner.
Der er givet 5 gratis rater, pga en højere el-pris end budgetteret.
Den nye tank er kommet godt i gang. Den har givet 10-15% mere gas det sidste år.
Der er investeret i en ny svovlrenser, den gamle var for lille, så det var nødvendigt med en opgradering.
I februar 2019 blev der, fra regeringens side, stoppet for nye anlæg. Der kom et nyt krav om et
produktionsloft. Det nye produktionsloft, skulle dokumenteres inden 1. maj 2020. Vi var i gang med at
starte den nye tank op, så vi var lidt under pres. Men i marts 2020 gav vi den fuld gas, så vi nåede et
godt max. Det var en dyr øvelse, men nu har vi et højt loft. Der er ansøgt om det nye produktions loft,
men har ikke fået en tilbagemelding endnu.
I juni var der grundet problemer med CAT motoren, det gav en lav el-produktion.
Regnskab ganske kort:
El salg: 12,8 mio kr.
Varmeindtægt: 1 mio kr.
Produceret 900.000 kwh mere i år i forhold til sidste år.
Regnskabet viser desuden ekstra udgifter til biomasse.
Biogas Danmark organisationen, som vi er med i, de gør et stort arbejde, men vores dygtige mand Aksel
Bucholdt er ude af bestyrelsen. Han har talt de små værkers sag igennem alle årerne. Trenden er nu
mere gas produktion end el-produktion; der kommer mange nye gårdanlæg, som fokuserer på
opgraderet gas til nettet. Organisationen har derfor mere fokus på tilskud til gas fremfor el. Nature
Energy er en stor spiller, som også fokuserer på opgraderet gas. Der er mindre fokus og interesse i elproduktion, hvilket kan blive en udfordring for os på den lange bane.
En anden udfordring fremadrettet er den store overskudsvarme. Vi bortkøler varme om sommeren,
hvor der ikke er stor varme aftagning. Det kan på sigt godt blive en udfordring.
Formanden takker medarbejderne og bestyrelsen for et godt samarbejde.
Formanden trækker sig fra bestyrelsen, det samme gør den resterende del af bestyrelsen.

