Juli 2017
Kære halmleverandør
2016/17 blev en god sæson, hvor biokedlen kørte
stabilt igennem hele sæsonen. Hvilket specielt skyldtes
den forbedrede kvalitet på den leverede halm. Vi havde
stort set ingen stop på grund af våde halmballer, men
heller ingen halmballer der kørte fast fordi de var for
store, eller for skæve. Alt sammen ting der har været
med til at skabe en sæson, uden en masse pludselige
aflysninger.
Manglede halm på kontrakterne i sidste sæson
Dog oplevede vi en del uro i slutningen af sæsonen,
hvor det pludselig viste sig at ikke alle havde det halm
stående som de havde på kontrakt. Det lykkedes dog at
få enderne til at hænge sammen ved at nogen
handlede indbyrdes, og for andres vedkommende ved
at det gik igennem DONG. I den forbindelse vil jeg
gerne takke halmleverandørforeningen som var med til
at skaffe mængderne, og ikke mindst de leverandører
som meldte ind med både store og små mængder, som
gjorde at vi kunne nå i mål og levere den varme som vi
havde lovet varmekunden.
Renovering/Opstart af den nye sæson
Vi har jo fået bevilget en masse penge til at renovere
halmkedlen for, og det er virkelig tiltrængt. Der skal
lægges ny rist ind i kedlen, og samtidig skal en del af
kedelvæggene skiftes ud, fordi de simpelthen er ved at
være gennemtæret. Der skal også skiftes en del rør ud
og flere andre ting ...når vi nu alligevel er i gang…
Samtidig skal blok 2 også igennem en større
renovering. Og da vi ikke kan starte biokedlen op uden
blok 2, betyder det desværre også en rimelig lang
revisionsperiode i denne omgang, selvom vi virkelig har
presset på for at vi kunne komme i gang så hurtigt som
muligt. Alt i alt betyder det, at vi er henne ved 1.
november inden de er klar til opstart. Så det skal i
tænke med ind i den forestående høst/lagrings- og
leveranceplan.
Vi forventer at aftage alt kontraheret halm igen i den
kommende sæson.
I forbindelse med nogle af alle de ændringer der er sket
i huset de seneste år, har vi også ændret på vores
strategi i forbindelse med indkøb af halm i forhold til
mængderne. Det betyder at vi allerede ved indkøbet har
tænkt rensestop osv. ind i planen, og derfor køber lidt
mindre end vi tidligere ville have gjort.
Det gør så også, at selvom vi kommer senere i gang i
den kommende sæson, forventer vi stadig at nå i mål
med de indkøbte mængder. – Så jeg forventer altså at
alle har leveret deres kontraktmængde når vi lukker ned
igen næste sommer. Og det er derfor vigtig at man kan
levere hele den mængde man har på kontrakt.

HVIS høstudbyttet bliver mindre end forventet, så
husk at det er vigtigt at melde ind inden1. oktober.
Da jeg som skrevet, forventer at vi når at brænde hele
vores kontraktmængde, og der jo ikke er en masse
overskudslager rundt omkring er det vigtigt at i skriver til
mig hvis det viser sig at høsten ikke bliver så god som
forventer. Det er ifølge kontrakten muligt at nedskrive
sin mængde til 80% af sin mængde (se yderligere info i
din kontrakt). Dette kan gøres ved at skrive til mig enten
på mail eller på brev men det vigtigste er at deadline er
at besked skal ligge ved mig senest d. 1. oktober ifølge
kontrakten. På den måde har jeg mulighed for enten at
finde halmen et andet sted, eller til at tilpasse
varmeproduktionen til den eksisterende halmmængde.
Alt efter situationen.
Reguleringen af halmkontrakterne til næste sæson.
Der har desværre været sket en fejl, da de fler-årige
kontrakter blev reguleret i sidste måned. hvilket har
givet en forkert (for lav) basispris til den kommende
sæson, det er selvfølgelig blevet rettet til. Vi har valgt at
sende nye breve ud på alle kontrakter, og ikke kun på
de tilrettede, det betyder at du skal smide de gamle
breve ud, og så kommer der nogle nye i løbet af den
næste uge. Jeg beklager fejlen.
Ferie indtil 3. august
Har du spørgsmål eller ting du bliver i tvivl om så ring,
eller send mig en mail. Så skal jeg forsøge at hjælpe.
Dog holder jeg ferie indtil 03. august, og svarer derfor
ikke på din mail før jeg kommer tilbage.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for samarbejdet i den
forgange sæson, og jeg ser frem til samarbejdet i den
kommende sæson.
God høst og god sommer til jer alle.
Med venlig hilsen
Marianne Engholm
www.dongenergybio.dk

