
Sunds Elforsyning / Net

Årsberetning for driftsåret 2019

På vegne af bestyrelsen for Sunds Elforsyning / Net, fremlægges følgende beretning for driftsåret 2019

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følgende:

Christian Clausen, Poul Elkjær, Jesper Svendsen, Lars Brøchner som næstformand, Henning Vestergaard som formand.

Sunds Elforsyning / Net - 100 år

Driftsåret 2019 bød på en hel specielt begivenhed, idet Sunds Elforsyning kunne fejre sit 100 års jubilæum som elekticitetsværk.

Der blev nedsat et festudvalg som havde til opgave at tilrettelægge forløbet af  jubilæumsfesten.

Der blev rundsendt en indbydelse til samarbejdspartnere, leverandører, forbrugere m. fl. og tillige indbudt i Sunds Gjellerup Avis, 

til en reception på Søgården fredag den 8. nov. i tidsrummet 13 -16.30.

Der blev udarbejdet et jubilæumsskrift i fortsættelse af det allerede udgivne 75 års jubilæumsskrift.

Denne er tilgængelig ved henvendelse på kontoret, og var også mulig at erhverve ved elforsyningens reception.

I forbindelse med receptionen havde festudvalget tillige arrangeret en udstilling af gamle brugsgentande og elmateriel,

venligst stillet til rådighed af EnergiMuseet i Tange. En udstilling der vakte stor interesse.

Som afslutning på festlighederne havde festudvalget inviteret tidligere driftsledere og bestyrelsesmedlemmer, samt den nu-

værende bestyrelse og vores samarbejdspartnere fra Sunds Vand- & Varmeværk til en middag på Hotel Eyde.

Sunds Elforsyning / Net - Kabel- net & skabe, stikledningstilslutning, registrering og digitalisering:

Sunds Elforsyning vedligeholder løbende kabelnettet og forstærker dette hvor det er hensigtsmæssig. Og ikke mindst i takt med,

at Herning Kommune er i gang med deres kloakseparering. Kabelsskabe udskiftes tillige løbende.

Der er i 2019 ansøgt om tilslutning af 53 antal nye stikledningstilslutninger.

Sunds Elforsyning opmåler løbende kabelnettet. Digitalisering af kabelnettet vil være forbundet med en belastning af økonomien.

Sunds Elforsyning / Net - Vedtægter:
Bestyrelsen har iværksat en til bundsgående gennemgang af vores nuværende vedtægter. Hensigten med dette projekt er at sikre,

at vores vedtægter afspejler de vilkår og retningslinier en moderne elforsyning arbejder under.
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Sunds Elforsyning / Net - Time for time, Flexafregning:

Pr. 1. jan. 2019 og efter endt afslutning og opsætning af fjernaflæste elmålere overgik solcelleejere til den nye afregningsform.

Krav fra EnergiNet.dk betød at alle solcelleejere skulle overgå til flexafregning.

Øvrige forbrugere overgår til time for time, flexafregning ved årskiftet 2019 / 2020.

Som et godt resultat af de nye og opsatte fjernaflæste elmålere var samtlige elmålere ind- og aflæst pr. 31.12.2019.

Sunds Forsyning, byens lokale multiforsyningsselskab:

Vores fælles driftsselskab Sunds Forsyning er kommet godt afsted. Der afholdes de nødvendige møder for et optimal drift.

Direktionen består af de respektive formænd og næstformænd i henholdsvis Sunds Elforsyning og Sunds Vand- og Varmeværk.

Driftrådet består af de respektive formænd, samt driftsleder og arbejdsleder,

i henholdsvis Sunds Elforsyning og Sunds Vand- og Varmeværk

Sunds Elforsyning / Net - Salg, køb, nettab:

Salg kWh: 19.678.103 kWh mod 20.851.056 kWh i forhold til 2018.

Købt kWh: 19.922.379 kWh mod 21.196.057 kWh i 2018.

Tab kWh: 244.276 kWh mod 345.00 kWh, i 2018. 

Solcelleproduktion: Vi har 105 solcelleejere  i den såkaldte grp. 6, og 9 solcelleejere i den nye grp. 4 ordning.

Der er således sendt 429.040 kWh kWh tilbage i vores net. 

Net betaling er ændret fra 7,73 til 5,73 øre pr. kWh, med virkning fra 1/5 - 2019.

Målerabonnement er nedsat Dkk. 480,00 + moms, med virkning fra 1/3 - 2019.

Tilrettelser i henholdsvis net betaling og målerabonnement sker under skyldig hensyntagen til den såkaldte BenchMark-ordning.

Energisparekrav for 2019 udgjorde 607 MWh og købt til kr. 450,00 pr. MWh. 
Energisparekrav for 2020 udgør 625 MWh her indkøbt til kr. 430,00 pr. MWh.
Sunds Elforsynings indhentede energibesparelser har vi kvalitet sikret gennem Scanenergi.

Sunds Elforsyning / Net - Årsrapport:

Årsrapport og økonomi i driftsåret 2019 for Sunds Elforsyning / Net er tilgængelig på www.sundsforsyning.dk 
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Sunds Elforsyning / Net - Scanenergi, Samstrøm:

Sunds Elforsyning/Net er med i ejerkredsen for Scanenergi

Scanenergi varetager overordnet  blandt andet indkøb af strøm på det såkaldte Nordpol, 

og efterfølgende salg til A1- og A2 aktionærer og andre virksomheder.

Sunds Elforsyning/Net har fået nedskrevet sine garantiforpligtelser, som det vil fremgå af årsrapporten for 2019.

Vi har i dag en garantistillelse på kr. 298.000, mod en i 2016 på kr. 2.328.000, 2017 på kr. 1.074.000, og 2018 på kr. 895.000.

Der skal pr. 16/3 - 2020 tages stilling fra ejerkredsen, om hvorledes ScanEnergi's fortsatte virke skal fungere.

Decideret salg til investor, fusion med andet selskab, eller videreførsel i sin nuværende form.

I Sunds Elforsyning / Net har vi, en enig bestyrelse indstillet til en fortsat drift, som bekendtgøres ved næste ejergruppemøde.

Vi er tillige med i ejerkredsen hos Samstrøm. Her har vi vores driftsleder Tommy Flugt med i bestyrelsen.

Samstrøm er vores fælles elhandelsselskab som pt. indkøber vores strøm hos Scanenergi.

Generalforsamling i de respektive selskaber er udsat grundet corona-virus.

På vegne af bestyrelsen

Henning Vestergaard

Bestyrelsesformand

Sunds Elforsyning / Sunds Net
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