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ENERGISELSKABET ARKE A.m.b.. 

REFERAT AF MØDE 3 VEDR. LOKAL VARME I NORDBY OG MÅRUP 
TORSDAG DEN 9. SEPTEMBER 1999. 

Deltagere: Nord-Samsø: Karen Poulsen 
Bjarne R. Jensen 
Henning Kjær 
Kaj Erik Schmidt 
Jørgen Hald 
Steen Lanther 

ARKE: Gunnar Rising 
Leo Kjær 
Henrik Gylling 
Per Svendsen 
Esper Tækker Jepsen 

Fraværende: Jens K. Kjeldahl og Søren Hermansen. 

Pkt. 1 - referat fra sidste møde. 
Referatet fra sidste møde godkendt. 

Pkt. 2 - hvordan blev nyhedsbrevet modtaget. 
Arbejdsgruppen var enige om, at nyhedsbrevet var blevet godt modtaget. 

Artikel af Jørgen Hald i Samsø Weekend har på en saglig og positiv måde omtalt lokalvar-
meprojektet i Nordby-Mårup. I en senere artikel den 3. september roses nyhedsbrevet for 
valg af indhold, sprog og opsætning. Bladet anbefaler ligefrem Samsø Kommune at købe 
Per Svendsen, så kommunikationen på Samsø kan få et løst. Hvabehar! 

Pkt. 3 - stadet i tilslutningskampagnen. 

Følgende svarkort er returneret: 

Mårup: 34 stk. svarende til 80,9% 

Nordby: 88 stk. svarende til 74,6%. 

Ajourførte tilmeldingslister drøftet og gennemgået. Efter aftale undersøger ARKE følgende: 

Nordby Hovedgade 24. Skal være ja. 
Mårup Hovedgade 5. Ny ejer. 
Mårup Hovedgade 17. Skal være ja. 

Efter gennemgang af listen er der 24 helårshuse i Nordby og 6 i Mårup, der anvendes som 
"sommerhuse". Ud fra disse tal er det muligt at anslå et realistisk olieforbrug, hvis det ikke 
er opgivet for den enkelte bolig. 

Det blev drøftet at medtage Mårup Kirkevej i lokal varmeområdet. Arbejdsgruppen oplyste, 
at der var flere ejendomme med oliefyr. Alene kirken bruger ca. 10 tons olie. 

Undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelse af projektet. 
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ENERGISELSKABET ARKE A.m.b.. 

Svarkort retur for elvarmeforbrugere: 

Mårup: 4 stk. retur af 12 udsendte kort 
Nordby: 36 - - - 88 

Pkt. 4 - diskussion om den videre strategi. 
Den videre strategi blev drøftet, og følgende plan blev aftalt: 

Annonce indrykkes i Samsø Posten og Samsø Weekend i næste uge med bl.a. følgende om
tale: 

- miljøet 

- tidspunkt for besøg af varmekonsulenten 

- tidspunkt for indbetaling af 100 kr. 

Det forsøges også at få omtale i lokalradioen samt medtaget tekst på tekst TV - TV Samsø. 

Annonce og foreløbig tidsplan vedlægges referatet. 

Placering af det kommende varmeværk og solfangere overfor Nord-Samsø Efterskole blev 
igen drøftet. 

Varmeværket placeres lidt tilbage fra landevejen, således at det bliver muligt at placere sol
fangere foran. 

Bygningens udseende forsøges tilpasset området. Arbejdsgruppen oplyste, at der er en arki
tekt i byen. 

Pkt. 5 - afslutning, herunder næste møde. 

Per Svendsen orienterede om forbrugsafregning for Dalen. ARKE afregner varmeforbruget 
via en hovedmåler, og Midtjysk Boligselskab fordeler varmeforbruget til lejere via interne 
aflæsninger af fordampningsmålere. 

Det har i forbindelse med varmeafregning for varmeåret 96/97 kunnet konstateres, at vis
ningen på varmemåleren i Dalen lå i størrelsesordenen 50% mere end for varmeåret 95/96. 
Dette medførte i forbindelse med den interne varmefordeling en del klager til boligselskabet 
fra lejerne. Foranlediget af dette retter boligselskabet derefter henvendelse til ARKE. Siden 
har ARKE fra forskellig side hørt klager over netop varmeudgiften fra afdelingen i Dalen. 

Varmemåleren er afprøvet hos Kamstrups DANAK-certificerede værksted, hvor resultatet i 
sidste omgang viser, at måleren er god nok. 

Da der stadig er tvivl om målerens resultater, beslutter boligselskabet og ARKE at følge 
forbrugsmønsteret og fordampningsmålerne. 

Resultatet er blevet, at der fra ARKE's side ikke er tvivl om, at der har været fejl i hoved
måleren. 
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* 
ENERGISELSKABET ARKE A.m.b., 

Beregningen viser, at der er en fejlvisning på 50% på den dårlige måler, hvilket giver en 
samlet fejlmåling på 164,74 MWh svarende til et beløb på kr. 75.649,12. Dette beløb er 
tilbudt Midtjysk Boligselskab. 

Tidspunktet for næste møde blev ikke fastlagt. Indkaldes efter nærmere aftale. 
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LOKALVARME 

Sidste frist for den billigste 
titmelding til Lokalvarmen 

Mandag den 20. september er sidste frist, hvis man i Ballen, 
Brundby, Permelille, Ørby, Nordby og Mårup vil tilsluttes 
Lokalvarmen for 100 kr. 
Herefter stiger prisen til 1.000 kr. for en tilslutning. 

Forudsætningen, for at der regnes videre på projektet, er, at 
omkring 70% af de olieopvarmede husstande melder sig til. 
I Nordby og Mårup er dette tal nået, medens der fortsat 
mangler tilmeldinger på SydSamsø. 

Tænk også på miljøet 
Ved at tilmelde sig Lokalvarmen gør man sig selv, naboerne 
og miljøet en stor tjeneste. 
Der ydes prisgaranti, man slipper for vedligeholdelse og for
nyelse af sit fyr, naboerne slipper for røgen fra husets skor
sten, og man skåner miljøet for en masse C02, da Lokalvar
meværket anvender biobrændsler. 
Man bidrager derved til målsætningerne i "Samsø som Vedva
rende Energi 0". 

Der skal ikke betales endnu 
De 100 kr. skal ikke betales endnu, da vi først skal have regnet 
på, om økonomien hænger sammen med de tilmeldinger, vi 
har fået. Hver enkelt tilmeldt vil fa direkte besked, når beløbet 
skal indbetales. 

Konsulenten henvender sig senere 
Alle, der har tilkendegivet, at man gerne vil kontaktes af lo-
kalvarmekonsulenten, vil også blive det, men først når vi har 
regnet lidt mere på, om økonomien hænger sammen. Kontak
ten finder sted, inden man skal underskrive den bindende 
kontrakt med Lokal varmen. 

Vil du vide mere om Lokalvarmen, er du velkommen til at 
kontakte ARKE på 87 39 04 04 eller et medlem af den lokale 
arbejdsgruppe. 
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REVIDERET DEN 1 4 - 9-1999 

NORDBY 

POTENT. OLIEFORBRUGER =118 70 % AE DISSE = 82 - KORTRETUR: 88 = 7 4 , 5 7 % 

MÅRUP 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 42 70 % AF DISSE = 29 - KORT RETUR: 34 = 80, 95 % 

TOTAL: NORDBY & MÅRUP 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 160 70 % AF DISSE = 112-KORT RETUR: 122 = 76,25 % 

BALLEN 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 173 70 % AF DISSE = 121 - KORT RETUR: 109 = 63,00 % 

BRUNDBY 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 106 70 % AF DISSE = 74 - KORT RETUR: 66 = 62,26 % 

ØRBY 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 61 70 % AF DISSE • 42 - KORT RETUR: 34 = 55, 73 % 

PERMELILLE 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 22 70 % AF DISSE = 15 - KORT RETUR: 8 = 36, 36 % 

TOTAL: BALLEN, BRUNDBY, ØRBY & PERMELILLE 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 362 70 % AF DISSE • 252 - KORT RETUR: 217 = 59, 94 % 
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