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Generalforsamling 
Generalforsamlingen 2013 afholdes onsdag den 

23. oktober i Blenstruphallens cafeteria. Vi 

begynder kl. 19:15. Sæt kryds i kalenderen – den 

formelle indkaldelse udsendes senere. 

20 års jubilæum den 2. november 

Blenstrup Kraftvarmeværk kan i år fejre sit 20 års 

jubilæum. Dagen markeres med bl.a. åbent hus på 

værket. Alle forbrugere og interesserede er 

velkomne. Invitationer og program for dagen 

udsendes senere. 

Status på halmprojektet 

Uanset at vi havde forestillet os – og ønsket – at vi 

havde været fuldt udbygget og klar til den 

forestående fyringssæson, så må man sige, at det 

indtil nu været en ubetinget succes. Efter 

indkøringen og lidt tekniske vanskeligheder i 

begyndelsen, hvilket jo er helt normalt, så har 

systemet kørt eksemplarisk. Anton leverer ca. 5-6 

MWh i døgnet og hen over sommeren har vi stort 

set ikke brugt naturgas – og det mærkes. 

Men vi venter stadig på Naturklagenævnets 

afgørelse. 

Status varmepris 

Som de fleste sikkert har bemærket, så er prisen på 

opvarmning blevet mærkbar lavere end tidligere, 

hvilket naturligvis hænger direkte sammen med 

halmen som brændsel. 

A’conto opkrævningerne er sendt rundt på 

nuværende tidspunkt og  der bliver ingen 

ændringer i indeværende sæson. 

Fjernvarme 

Den årlige udgift for ’standardhuset’ med et årligt 

forbrug på 18,1 MWh vil således være ca. 23.000 

kr. og vi forventer klart at komme endnu længere 

ned. 

Oliefyr 

Til sammenligning vil regnestykket omregnet til  

ca. 2500 liter fyringsolie til 12 kr./liter (OK’s 

dagspris) resultere i en årlig udgift på 30.000 kr. 

plus vedligeholdelse. 

 

Nye forbrugere med til næste fyringssæson? 

Vi har allerede hørt fra flere, som er interesserede i 

at komme med og vi tilstræber at samle disse 

sammen, så arbejdet med tilslutningen kan finde 

sted på nogenlunde samme tid i oktober måned. 

Et godt tilbud 

At komme med på fjernvarmen er i sig selv et godt 

tilbud og med en tilslutningsafgift 15.000 kr. er der 

tale om en særdeles favorabel pris i forhold til de 

reelle  omkostninger ved tilslutningen. Vil du af 

med det gamle oliefyr ja, så hjælper vi dig såmænd 

også med det – til samme pris, forstås!  

Kontakt Stig Juhl på 28269504 el. Michael Berg 

på 61669252 – så kan vi tale nærmere om det! Vi 

hjælper dig også med at regne på tallene, hvis du 

er lidt i tvivl. 

Venlig hilsen Blenstrup Kraftvarmeværk 


