MØLHOLM VARMEVÆRK a.m.b.a
Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle
Se nr. 44 42 40 10

Mail: kontoret@moelholm-varmevaerk.dk
Hjemmeside: www: moelholm-varmevaerk.dk

Kontortid:
Mandag
13-17
Tirsdag-torsdag
8-12
Fredag
8-11
Tlf
75 83 26 86
Vagttelefon 40 34 26 86

TIL ANDELSHAVERE
Jan 2020
ÅRSOPGØRELSE
Vedrørende opgørelse over varmeforbruget i regnskabsåret 1.januar 2020 til 31. december 2020.
Mellemværende udlignes ved, at der sker en indregning i raterne, således at merforbrug opkræves
i rate 1 pr. 7. februar 2020. Overskydende beløb modregnes i rate 1 og /eller efterfølgende rate/r.

A´CONTOBETALING OG VARMEPRISEN
Samtidig følger opgørelse for a´conto indbetalinger for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31.
december 2020. Der opkræves 4 rater; 7. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.
Prisen pr. MWh bliver 550,00 kr. inkl. moms. Effektbidraget er beregnet ud fra BBR-bolig og
erhvervsareal og opkræves uændret med 20 kr. pr. m2 inkl. moms. Abonnementsbidrag pr.
måler uændret med 625 kr. inkl. moms.
BETALING
Sidste rettidige indbetalingsdag er den 1. i måneden. Hvis den 1. falder på en lørdag, søndag
eller helligdag, er den seneste betalingsdag den første hverdag derefter. Ved senere betaling
tillægges et gebyr på 100,00 kr. pr. rate pr. påbegyndt måned. Gebyret opkræves ved
årsafregningen. Varmeværket er tilmeldt PBS. De andelshavere, der ikke har tilmeldt sig,
vil få giroindbetalingskort tilsendt med posten ca. 14 dage før forfald.
Bestyrelsen opfordrer så mange som muligt til at tilmelde sig PBS. Tilmelding kan ske
på hjemmesiden www.moelholm-varmevaerk.dk.
VARMETILSKUD
Andelshavere, der søger om varmetilskud hos kommunen, kan benytte vedlagte regnskab
uden yderligere underskrift fra varmeværket.
GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling afholdes
ONSDAG DEN 15. APRIL 2020 kl. 19.30 PÅ MØLHOLM SKOLE

Dagsorden vil blive bekendtgjort i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen. Udvidet regnskab
udleveres på generalforsamlingen, men kan også afhentes på værket efter den 1. marts 2020.
BEMÆRK
Bestyrelsen opfordrer alle til af følge forbruget. Der kan spares mange penge ved en rigtig
indstilling af anlægget.
Skulle der opstå spørgsmål omkring fjernvarmeanlæg eller ønsker De gode råd om betjening
af anlægget, er de altid velkommen til at kontakte varmeværket.
Med venlig hilsen
MØLHOLM VARMEVÆRK
bestyrelsen

