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VARMELAUGET 

onsdag d. 25. marts 2020  
 

 
Pga. omstændigheder relateret til Covid-19 aflyses indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Regnskabet og formandsberetning for 2019 leveres til alle beboere. 

 

 

Formandsberetning 

Vi havde et rimeligt stort nedbrud i varmecentralen medio april. Det var den automatiske 

vandforsyningen, som var defekt og dermed blev der skabt overtryk i systemet som forårsagede 

flere kaskadereaktioner i centralen. En del vand havnede de forkerte steder. Det blev lidt dyrt at 

reparere. Efter reparationen, har vi fået et el-firma til at fjerne alt gammelt udstyr og gennemgå 

elinstallationen. 

 

I efteråret 2019 har vi skiftet samtlige Kamstrup varmemålere i husene. Arbejdet blev fuldført af 

Per’s Vvs i løbet af efteråret. Det har været lidt besværligt at få alle med, men systemet har 

fungeret fint siden. Der kan nu fjernaflæses samtlige målere. Alle data sendes én gang i døgnet til 

varmecentralen via radiokommunikation og videre til Kamstrup server. 

 

I forbindelse med fjernaflæsningen er vi i kontakt med Rambøll, som var interesseret i at holde 

øje med aflæsningen og sørge for aconto betalinger. Samarbejdet som startede i starten af marts, 

er gået i stå pga. Corona situationen, men skal nok komme igang igen senere. Om deres løsning 

kan anvendes og om prisen er til at overskue, kan jeg ikke sige endnu. 

 

Vores gasforbrug har været lavere end de tidligere år. Gasprisen per m³ var også lavere end de 

tidligere år og det gav os en kWh på ca. 0,87 kr. Det er ca. 15 øre billigere end det vi plejer at 

give for kWh. 

 

 

Årsregnskab 

Regnskabet afspejler vores køb af nye varmemålere. Det kostede ca. 260.000 kr. at få alle 

installationer + gateway i centralen til at fungere. Vi har betalt regningen med vores opsparing. 

 

Budget 2020 

Budgettet sendes til godkendelse blandt samtlige beboere. Der er en uge for at vende tilbage med 

bemærkninger og klager. Derefter vil budgettet betragtes som godkendt. 
 

Status for kasserenen 

Kristina, vores kassere, stoppede i starten af nov. 2019. 

Thora Hillebrand fra kvp 132 vil gerne overtage kassererens rolle fra 1. april. Jeg kender ikke 

andre, som er interesseret i at overtage kassererens rolle. Thora vil starte som kasserer i 

varmelauget den 1. april, hvis ingen indsigelser findes inden denne dato. 

 

 

Info vedr. efter/tilbagebetalinger 

Tilbagebetalingerne udføres ca. den 1. april, hvis regnskabet godkendes, og efterbetalingerne 

reguleres snarest. 
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Info vedr. mødereferat fremover: 

Fremover vil referatet fra generalforsamlingen lægges på vores hjemmeside under 

menupunktet ”nyheder”. 

 

Referatet vil være tilgængeligt ca. 1 uge efter at mødet er blevet afholdt. 

Beboere, der ønsker en papirudgave af referatet kan henvende sig til formanden. 

 

Adresse til vores hjemmeside: http://kildevangsparken.dk 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Gert Hansen        Jean-Marc Huet         Kristina Holton 
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