
 Generalforsamling  

 

Velkommen til generalforsamling i VTV a.m.b.a 

I 2020 året som nu er gået, har vi arbejde med den nye bestyrelsesstruktur, Indkøring af strategimøder i 

bestyrelsen og fortsat fokus på renovering af ledningsnet. Det skal også nævnes at værket ikke var påvirket 

i drift eller personalemæssigt af covid-19  

 

2020 har været et år med følgende produktion: 

Produktionen: 

Vi har i 2020 solgt 29.696 MWh Varme, mod 30.415 MWh i 2019 

Fordelingen af produktionen ser vi her: 

Gasmotor (31 %) 

Gaskedel (6 %) 

Elkedel (34 %) 

Solvarmen (29%) 

Den samlet VE produktion blev 63 % (Vindstrøm/Sol) 

Vi har leveret til 1783 forbruger, mod 1755 forbrugere i 2019.    En tilgang på 28 forbruger 

Vi har de sidste 2 år fået 63 nye forbruger.  Vores taksblad for tilslutning har vi derfor gennemgået, og ud 

fra efterkalk på etablering, har vi kunnet nedsætte prisen i 2021 på Investeringsbidrag, hvilket er godt for 

byen og giver en fordel ved at bygge og flytte til byen. Ud over dette betalte vi igen penge tilbage til 

forbrugerne i 2020.  

For 2 år i træk blev vi det billigste værk i kommunen mht. til opvarmning med fjernvarme. Og på landsplan 

er vi blandt de 20 billigste.  Det skal siges at de 19 værker der ligger foran os, alle har adgang til 

overskudsvarme fra virksomheder mm. Et resultat vi kan være stolte af. 

  

Renovering: Vi har lavet nye rørlægning op langs Sindingvej . Solbrinken, blev afsluttet. Den nordlige del af 

Rypevej blev renoveret hen over efteråret. 

Ud over dette følger vi efter Herning Vand, omkring deres renoveringsplaner. Derved kan vi spare penge på 

opgravning mm – hvilket giver god mening, og besparelse for forbrugerne, samt mindre gener for os alle. 

 

Generelt vores ledningsnet  

Vi har et ledningsnet der strækker sig over 58 km, vi har gennem de sidste 6-7 år renoveret ca. 25% af 

nettet 



Det falder godt i tråd med vores overordnede politikker, som i p.5.2.2 har en målsætning om at 

ledningsnettet skal have en gennemsnitsalder på 20 år. 

 

VE Energi. 

På værket og i bestyrelsen arbejder vi hele tiden på at producere så meget VE energi så muligt, og vi kigger 

derfor ind i muligheder for mere grøn produktion.  Såsom Varmepumper.  Det falder godt i tråd med 

Verdensmålene og den klimaplan regeringen har fremlagt, så vi kan blive 100 % grøn om få år. Det er vores 

ambition. 

Ansættelse 

I takt med flere opgaver og nye forbruger, har vi har ansat Kim i en 20 timers stilling, som især skal hjælpe 

Brian med målere, og derved er vi nu på 11 ansatte på værket.  Vi kigger også ind i 2021 med nyt 

økonomisystem, som skal optimere forretningsgangene. 

 

VAND 

Det årlige salg af Vand lå på 584.372 m3, og vi må sige at det næsten nye vandværk kører fint. Vi kigger på 

at sikre vores vandindvinding yderlige ved evt. køb af et stykke jord mellem Vildbjerg og Timring på 

Vestsiden af Bjørnkjær. Vi har pt 4 boringer, og 3030 målere fordelt på 280 km ledningsnet.  

BNBO(Boringsnære beskyttelsesområder) er et vigtigt begreb,  der skal sikre vores vand mod forurening 

mm, og finde optimale steder for nye boringer, og det mener vi der ligger i det område. 

Vi har et fornuftigt netatab på 3,7 %. Landsgennemsnittet siger 6-7 %, så det kan vi kun være tilfredse med.  

Vi er i gang med renovering af vandrør i Timring, arbejde foregår i samarbejde med Herning Vand, som 

laver separering af spildevandet og regnvandet 

 

EL  

Den årlige leverance af kWh: 41.3 mio. kWh. Ca. 4 % mindre end i 2019. og vores nettab ligger på 0,77 %. 

Vi har 2332 målere, ca. 900 kabelskabe. Samt 88 km ledningsnet. 

Vi er som sagt medejer af Samstrøm, som har 24.000 kunder hvoraf de 1700 ligger i vores 

forsyningsområde. 

Scan Energi ejer vi 0,55 % af, som i dag fungere som indkøbsforening for energibesparelser for både 

elværket og varmeværket. 

 

Fremtiden 

Hvis vi kigger lidt fremad, planlægger vi en udvidelse af bygningen på Islandsvej 2.  (bedre kantine og kontor 

forhold mod Syd.) 



Bilparken, skal blive grøn på sigt og vi har derfor sat som mål at investere i elbiler fremover.  Rækkevidde og 

vores arbejdsradius passer fint til El biler. 

Vi er i værket i dialog med Clever om opsætning af El stander i på værket. Det arbejde foregår med Birthe 

som er by koordinater, idet vi gerne ser flere steder i byen med El standere til biler. 

CO² aftryk, er også noget vi kigger ind i 2021. Til efteråret kommer der lovgivning om at vi skal kunne 

aflægge et CO² regnskab. Vi kan derfor lave et benchmark på hvor vi ligger i forhold til de andre værker i 

nærområdet, og ikke mindst på landsplan. 

 

Personale / Bestyrelse. 

Jeg vil sluttelig siger en stor tak til alle medarbejder på værket, samt en tak for godt samarbejde med vores 

driftsleder Thorbjørn.  Det arbejde I udfører følger vi med stor glæde og anerkendelse i bestyrelsen, så tak 

for det. Ud over dette har vi set værket udvikle sig over tid, og derved skabe flere arbejdspladser, som 

kommer området til gavn. 

En tak skal det også lyde til  Søren- John -Ketil og Morgens for godt og konstruktiv arbejde i bestyrelse for 

året 2020. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


