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Referat 
 

 

 
Fraværende: Jørn Terndrup, Jan Christensen, Peter Wagner Mollerup og Camilla Utten-

thal  

 

     
Til orientering:  

 

11.0   Meddelelser fra formanden 
 

 Intet 

 

 

 

 

12.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 

 

 Eha orienterede om forhandling med renovatør i forhold til eksisterende kontrakt 

 

 

 

 

13.0 Siden sidst  

 

Fremtidig renovationsordning, herunder forhandling om ændret vilkår for renovationskørsel i 

dist. 2 og 3, borgermøder, møde med boligforeninger, information til samtlige kunder, eventu-

elt nye tiltag i sommerhusområder og kolonihaver, forhåndstildeling af beholderstørrelse til 

samtlige husstande, registrering af kunders valg af beholder, design af sorteringslabels til be-

holdere, afhentning af udgåede beholdere, sletning af udgåede beholdere i afregningssystem. 

Mærkning af beholder til haveaffald, mærkning af beholder til dagplejer, valg af placering af 

nedgravede containere, udbud af behandling af indsamlede genanvendelige materialer m.m.,  

Adgangsvej til renovationsbeholder på Strandalleen pga. perlesten i offentligt areal.  

Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af skur på Nyborg GBS til opbevaring af fyrværke-

ri, nødraketter m.v.  

Ansøgning om tilladelse til udledning af spildevand fra vaskeplads på Ullerslev GBS (contai-

nervask).  

Opførelse af lagerhal til renovationsbeholdere på Nyborg GBS.  

Ansøgning om byggetilladelse til skibscontainer på Ullerslev GBS (indbo), Afventer Nyborg 

kommune, Plan og Byg 

Udbud af indkøb af røde kasser til farligt affald, 

Undersøgelse af indholdet af pesticider i overfladevand der afledes fra oplaget af haveaffald på 

alle GBS.  

Udarbejdelse af udbud for indkøb af poser til madaffald, 

Udarbejdelse af fællesudbud af behandling af indsamlet madaffald, 

Undersøgelse blandt de fynske kommuner om ensartet sortering på GBS, og fælles udbud af 

fraktioner på GBS,  

Undersøgelse af afløbsforhold og olie-/benzinudskiller på Ullerslev GBS,  
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Dialog med Fødevarestyrelsen om tilladelse til modtagelse, håndtering og komprimering af 

madaffald på Nyborg Komprimatorstation,  

Plan for nedlægning af genbrugsøer. 

Udbud af poser for indsamling af tekstiler. 

 

 Til efterretning 

 

14.0 Regnskab pr. 31.03.2021 

 

./. Der vedlægges regnskab for 1. kvartal 2021. 

 

 Til efterretning 

 
Til behandling: 

 

 

15.0 Optagelse af byggekredit 

 

 Der ansøges om optagelse af byggekredit i Kommunekredit pålydende 17,5 mio. kr. med løbetid 

til 31. marts 2022 til finansiering af: 

 

Containere, klargøring, klistermærker, udkørsel m.v. i forbindelse med ny renovationsordning, 

budgetteret til 17,5 mio. kr. Beløbet dækker ikke anskaffelse af nedgravede løsninger i indre by 

og sommerhusområderne. Disse implementeres i 2022 og særskilt lånesag forelægges bestyrel-

sen vedr. disse.  

./.      (Bilag: Kontrakt anskaffelse af nye beholdere). 

 

Det indstilles,  

 

At bestyrelsen godkender optagelse af byggekredit i Kommunekredit og bemyndiger direktøren 

til at omlægge til lån, når anlægsprojekterne er afsluttet. Nyborg Kommune ansøges om at stille 

garanti for byggekreditterne/lånene 

 

 Godkendt 

 

 

 

16.0 Mødeplan 2021 

    

 24. august 

 26. oktober – Budget 

 9. december 

 

 Godkendt 
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17.0 Information 

 

 

Alle punkter 

 

 

 

17.1 Intern information 

  

 

 Alle punkter 

 

 

 

17.2 Ekstern information 

 

 Alle punkter 

 

 

 

18.0 Eventuelt 

 

 Alle punkter 


