MØLDRUP VARMEVÆRK
Bøgevej 1, 9632 Møldrup
Tlf. 86692100 Mobil: 20968080
moldrupvarme@vip.cybercity.dk

Bestyrelsesmøde
Mandag den 27. juni 2022 kl 18.00 på Erhvervsvej

25.

Mødt: Palle Bersang, Dennis Würtz, Poul Erik Trier Pedersen, Hans Bach, Mogens Lauridsen
– Varmemester Palle Nielsen
Afbud:
PS: Hallen optaget – Henter noget smørrebrød.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat møde 9. maj.
2. Orientering.
a. Opfølgning fra mødet 9. maj vedr. forbrugere i Møldrup konvertering fra gas til
fjernvarme på Gl. Ålborgvej og på Erhvervsvej.
Fra: hjbach007@gmail.com <hjbach007@gmail.com>
Sendt: 10. maj 2022 13:20
Til: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard <rak@viborg.dk>
Cc: Møldrup Varmeværk <moldrupvarme@vip.cybercity.dk>
Emne: SV: Fjernvarmeanalyse for Viborg Kommune
Hej Rasmus
Vi – Møldrup Varmeværk - deltog ikke i mødet den 30. marts og jeg har først lige set denne
mail.
Er der noget vi skal forholde os til inden den 11. maj, kan du så ikke lige give mig et hurtigt
kald/mail.
Jeg hurtigt har set det igennem og der er ikke lige et gasområde, som Møldrup Varmeværk
skal/kan forholde sig til.
Der er dog en lille del på Gl. Ålborgvej/Søndergade, som evt. skal have et bud om
fjernvarme
– men det vil være en meget dyr løsning for MV, da det kun drejer sig om få husstande og en
lang føde ledning.
Mvh
Hans Bach
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Møldrup Varmeværk

Fra: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard <rak@viborg.dk>
Sendt: 10. maj 2022 15:17
Til: hjbach007@gmail.com
Emne: SV: Fjernvarmeanalyse for Viborg Kommune

Hej Hans
Tak for svar. Hvad med fjernvarmeforsyning af erhvervsområdet – Erhvervsvej. Er det
noget I har overvejet?
Ligeledes vil jeg gerne høre om I evt. har fået henvendelser fra borgere i Bjerregrav om
mulighed for fjernvarmeforsyning.
Med venlig hilsen
Rasmus
_______________________________________________________________
Fra: hjbach007@gmail.com <hjbach007@gmail.com>
Sendt: 10. maj 2022 22.30
Til: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard <rak@viborg.dk>
Cc: Møldrup Varmeværk <moldrupvarme@vip.cybercity.dk>
Emne: SV: Fjernvarmeanalyse for Viborg Kommune
Hej Rasmus.
Vi har ikke fået nogen henvendelser fra Bjerregrav.
Vi har fået et par henvendelser fra Søndergade / Gl. Ålborgvej.
Vi har vores Varmepumpeanlæg på Erhvervsvej, men sender varmen ned til Varmeværket
for at få det boostet op i temperatur inden det sendes ud i fjernvarme nettet. Hvis der skal
tilbydes fjernvarme på Erhvervsvej, skal der laves en beregning/undersøgelse på hvordan
det kan gøres og om det er økonomisk rentabelt.
Med venlig hilsen
Hans Bach
Møldrup varmeværk
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b. Der er isat ny port og dør på Erhvervsvej.
a. Betydelig reducering af lyd ved port og dør.
3. Aspevej.
a. Byggemodnings bidrag fra Viborg Kommune?
i. VK vi kun betal en del af byggemodningsbidraget.
1. Skals Murer- & Entreprenørforretning - 50%
2. Møldrup VVS - 50%
3. Isoplus fjernvarmerør - 44%
4. Projektforslag og opmåling med - 100%
Begrundelsen fra VK er:
Viborg Kommune er indstillet på, at betale andelen af det udførte
ledningsarbejde, der har med kommunens byggemodning at gøre og
en andel af det fælles ledningsnet, der er udført til forsyning af de
øvrige området indenfor rammelokalplanen.
Ved at lave denne opdeling vil Møldrup Varmeværk skulle opkræve
byggemodningsbidrag til de fremtidige udstykninger der kommer,
således disse udstykninger er med til at betale det anlagte
ledningsnet.
Mængderne for de leverede ledninger er opdelt i tre kategorier:
 Fælles, fra Ahornvej og til ny stamvej,
 Fælles Nord, ledning i stamvej, delt mellem antallet af grunde fra
godkendte projekt
 Viborg Kommunes udstykning.
Varetekst
Skals Murer- & Entreprenørforretning
Møldrup VVS
Isoplus fjernvarmerør
Udarbejdelse af projektforslag samt VVM
Opmåling & indtegning
Sum (excl. Moms)

VK – vil betale
MV's faktiske udgifter
86.250,00
172500,00
90.675,55
181351,00
218.878,00
496657,45
58.535,00
58535,00
3.863,30
3863,30
458.201,85
912906,75

Vi – Palle, Poul Erik og Hans – har på vegne af Møldrup
Varmeværks bestyrelse, sendt et brev til Teknisk udvalg samt Klima
og Miljø udvalget for at få en forklaring på denne praksis. Se bilag 1.
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4. Økonomi
a. Det kniber med at få økonomien til at hænge sammen frem til midt juli, derfor
har jeg haft en snak med Ringkjøbing Landbobank om en forhøjelse af
kassekreditten på 750.000 kr frem til da.
Fra: hjbach007@gmail.com <hjbach007@gmail.com>
Sendt: 22. juni 2022 09:12
Til: Steffen Stenholt <sts@landbobanken.dk>
Cc: Møldrup Varmeværk <moldrupvarme@vip.cybercity.dk>
Emne: Kassekredit Møldrup Varmeværk
Hej Steffen
Grundet afventende betalinger fra Viborg kommune er vores likviditet lidt presset i
juli måned.
Derfor ser vi os nødsaget til at ansøge om en forhøjelse af kassekreditten frem til
15. juli, hvor der kommer 1. aconto betaling ind for varmesalg.
Vi vil gerne have en forhøjelse på 750.000 kr, hvis det er muligt.
Vi har nedenfor lavet et lille overslag for situationen pt.
Mvh
Hans Bach
Møldrup Varmeværk

Konto 22.juni
Udgifter
Kendte udgifter frem til 11.7

Indtægter:
Elsalg - maj
Refusion - moms/afgifter
Varmesalg - 11.7
Elsalg - Juni
Byggemodning - VK

3.610.394,00 kr.

900.000,00 kr.

165.000,00 kr.
1.150.000,00 kr.
2.700.000,00 kr.
200.000,00 kr.
900.000,00 kr.

Udbetalings tidspunkt
24.juni
Midt august 2022
11. juli
ca 25. juli
juli
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Svar fra Steffen Stenholt
Hej Hans,
Jeg nåede ikke at have endeligt svar i går eftermiddags, men det har jeg nu.
Midlertidig forhøjelse på 750.000 kr. løbende til 15/7-22 er bevilget.
Omkostning ved forhøjelsen udgør 1% - samlet 7.500 kr.
Den eksisterende midlertidige forhøjelse på 3.000.000 kr. løber uændret til 31/1222 og bliver ikke påvirket af det nye.
Skal jeg etablere forhøjelsen pr. d.d.?

5. PN`s jubilæum - Kommer på dagsorden senere på mødet - Mandag.
6. Endelig styr på praktiske opgaver vedr. 1. juli – 60 års jubilæums dagen 1. juli.
7. Evt
Afbud til HB - 23300957
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