
Referat fra havneudvalgsmøde den 19. april 2016.

Deltagere: Peter K, Jens Chr, Bent N, Per, Knud G. ( ref )                            
Afbud fra Poul Bjerring.
Gæster: Rune fra Aquateq samt Claus Ankjærø  (energirådgiver)

Rune fra Aquateq
Rune havde et foreslag til, hvordan vores varme forbrugsvand kunne gøres
billigere. Rune har opfundet og forhandler vandhaner med en indbygget 
elektrisk varmeveksler. Systemet hindrer tillige kalkdannelser i udløbet.
(Damixaprodukt E 9000), der øjeblikkeligt giver varmt vand (man skal ikke 
vente på, at vandet blev varmt)  derfor energibesparende.
Hanerne kunne senere tilsluttes solfanger.
Rune vil sammen med JC og Per lave en ”markvandring” onsdag d. 20/4,
hvorefter Rune-  inden 17/5 vil fremsende et tilbud, der indebærer, at Rune 
bekoster hele installationen af el og vand for egen regning, men vederlægges 
med 50% af vor besparelse på vand og el.

Energirådgiver Claus Ankjærø, fra Kuben Management.
Claus anbefalede et system af datastyret elaflæsning fra hoved- og bimålere.
Fordelen ved dette er, at man kan styre en brugerbetaling vedr. vore brugere og 
lejere på el, varme og vand.
JC udleverede en plan over vores nuværende placering af hoved/bimålere.

Systemet ville give os en ”fingeren på pulsen” , så vi bedre kan kontrollere 
forbruget og sætte ind med tiltag, hvis der viser udsving i forbruget.

Systemet var imidlertid ikke billigt ( Etableringsinvestering på 87000 kr. ), og 
derefter årlig løbende driftsudgift på ca. 9.000 kr. til indsamling og opbevaring 
af data. (Interval på 15 min).
Claus oplyste, at investeringen bliver indtjent på ca. 2 år. (3 faktorer: 1) de 
ansatte skal ikke bruge tid på aflæsning, kalkuler og udsendelse af regning til 
lejerne, 2) ingen fejl i aflæsningen, 3) styring og overvågning med alarm, der 
eliminerer spild, hvis en måler går i stå eller en hane løber løbsk.

Jolleplads
Jollerne ønsker en bedre forankring på pladsen, så jollerne ikke blæser



væk i stormvejr,
Dette lyder fornuftigt, men det skal laves i samråd med en repræsentant fra 
jollerne, der kan fortælle, hvor dette vil være mest hensigtsmæssigt. Plan 
ønskes.

Køjerum
Poul, Per og Bent vil gennemgå køjerummene, med henblik på udbedring af 
skader og udarbejder til den 17. maj et forslag til mulig vedligeholdelse. Per 
tager sig af forslag til mulige besparelser på energiområdet.

Udvalget mener, der skal være en forudbetaling f. eks på 20 %, når der bookes, 
så man ikke kan aflyse en bookning uden det koster. Dette vil formentlig giver 
bedre indtjening, fordi der kun bookes, når der er en betalende kunde. I øjeblik-
ket foretages der booking uden der er afgiver en bestilling, men på en forventet 
bestilling.

Næste møde 17 maj kl. 16.

KG

Referat/notat fra Claus Ankjærø:

Hej Peter og Jens Christian
 
 Tak for et godt møde i går.
 
Som opfølgning på mødet, vil jeg lige sammenfatte de emner, vi behandlede:
 
[if !supportLists]1.     [endif]Vedrørende tilbud på etablering af 
energistyringssystem EnergyKey, fra Jens Koudal, Kuben M. (vedlagt).
Tilbuddet blev gennemgået, der var kommentarer til abonnementsudgiften på 

13.001 kr./år.
Den kan evt. reduceres med 4.840 kr./år til validering (som så skal foretages af 

Jens Christian, for at sikre, at de målte forbrug, timeværdier, er korrekte).
Vedr. GSM-kommunikation, er det den mest simple og pålidelige metode. Såfremt 

der ønskes lokalt trådløst netværk, kan evt. problemer hurtigt overstige den
årlige udgift til SIM-kort).

Det blev aftalt, at KBL vurderer tilbuddet, beslutter hvilke målere der skal medtages,
og vender tilbage.

 
[if !supportLists]2.     [endif]Vedr. udsendelse af forbrugsregninger til lejere. 
EnergyKey kan automatisk registrere forbrug og omregne til pris, samt udsende 
regning pr. e-mail til lejer.



 
[if !supportLists]3.     [endif]Vedr. opgørelse af energiafgift på elforbrug til broer, 
vinterplads og lignende, hvor afgiften ikke kan refunderes, finder KBL ud af, om 
man allerede foretager en korrekt manuel opdeling overfor SKAT.
 
[if !supportLists]4.     [endif]Vedr. opgørelse af spildevandsafgift på vandforbrug til 
offentlig kloak og til havnebassin, hvor afgiften kan refunderes, finder KBL ud af, om
man allerede foretager en korrekt manuel opdeling overfor vandværk.
 
[if !supportLists]5.     [endif]Vedr. lovpligtig energimærkning. Er foretaget i 2011 af 
NRGi Rådgivning. Kan ses på http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/find-dit-
energimaerke Besparelsesforslag herfra kan umiddelbart anvendes.
 
[if !supportLists]6.     [endif]Vedr. forbrug af fyringsolie. Er ikke oplyst, KBL finder 
det frem aht. vurdering af, om det så stort, at det bør måles, f.eks. med energimåler
tilkoblet på fyrets vandkreds. Oliefyret kan med fordel erstattes af/suppleres med 
varmepumpe (luft/vand).
 
[if !supportLists]7.     [endif]Vedr. rentabilitet ifm. indførelse af energistyring. 
Erfaringsmæssigt 1-2 år (investering / årlig besparelse i arbejdstid +fejlminimering +
energibesparelse.
 
[if !supportLists]8.     [endif]Vedr. konvertering fra elvarme til varmepumper. KBL 
har leverandør med engrospriser. VVS-installatør kontaktes for pris på installation.
 
[if !supportLists]9.     [endif]Vedr. bygherrerådgivning fra Kuben M. Leveres efter 
aftale til 900 kr./time, ekskl. moms. Rådgivningen kan omfatte ledelse af 
energiprojekter, relationer til gældende lovgivning, vurdering af tilbud og 
installationer fra el- og VVS-installatører, bistand ved opbygning af 
energistyringssystem (prioritering af målepunkter, udarbejdelse af energirapporter), 
m.m.
 
 
Hvis I har tilføjelser til ovenstående, meld endelig tilbage.
 
 

Med venlig hilsen
Claus Ankjærø  Energirådgiver

clan@kubenman.dk


