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Referat 
   
 

Fraværende:  Albert Pedersen 
 
 
Til orientering: 
 
 
28.0 Meddelelser fra formanden 

 
Intet 
 

 
 
 

29.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 
 
 Klintholm og indskudskapital. 
 Byggesag og anmodning om ny lokalplan. 
 Teamleder. 
 
 
 
 
 
30.0 Regnskab 1. halvår 2020 
 
./. Regnskab 1. halvår 2020 til orientering med selskabets bemærkninger 
 
 
 Til efterretning 
 
31.0 Regulativ for husholdningsaffald 
 
./. Teknik- og Miljøudvalget har i møde den 10. august 2020 vedtaget nyt Regulativ for 

husholdningsaffald i overensstemmelse med ”klimaplan for en grøn affaldssektor og cir-
kulær økonomi”. Regulativet sendes i 4 ugers høring. 

 
 Til efterretning 
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32.0 Status for Projekt Central Eftersortering  
 
./. Styregruppen for proCES-Fyn – Projekt for Central Eftersortering på Fyn – fremsender 

status for analyseprojektet i lyset af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær 
økonomi. 

 
 Til efterretning 
 
33.0 Siden sidst 
 

- Ny driftsinstruks og beredskabsplan for alle GBS  
- Oplæg til renovering af Ullerslev GBS i 2021 
- Opførelse af lagerhal til renovationsbeholdere på Nyborg GBS 
- Etablering af genbrugsmarked for lægter, vinduer, fliser m.v. på alle 3 GBS 
- Beredskabs Fyn´s godkendelse til opbevaring af fyrværkeri på Nyborg GBS   
- Affaldshåndtering ifm. Tour de France kommer til Nyborg 
- Fremtidig renovationsordning, herunder udbud af renovationskørsel i dist. 1, forhandling om 

ændret vilkår for renovationskørsel i dist. 2 og 3, nyt regulativ for husholdningsaffald, bor-
germøder, møde med boligforeninger, information til samtlige kunder, eventuelt nye tiltag i 
sommerhusområder og i kolonihaver, udbud af behandling af madaffald, valg af behol-
der/container/nedgravet container, udbud af indkøb af beholdere/containere/nedgravet con-
tainer, forhåndstildeling af beholderstørrelse til samtlige husstande, registrering af kunders 
valg af beholder, design af sorteringslabels til beholdere, udbringning af nye beholdere og 
afhentning af udgået beholdere, sletning af udgået beholdere i afregningssystem, mærkning 
af beholder til haveaffald, mærkning af beholder til dagplejer, valg af placering af nedgravet 
container, udbud af behandling af indsamlede genanvendelige materialer m.m. 

- Socialøkonomisk projekt Care for Green – afhentning af brugt tøj og sko 
- Sorteringsguide på hjemmeside 
- Ansøgning om byggetilladelse til skibscontainer på Nyborg (fyrværkeri), Ullerslev (indbo) 

og Ørbæk GBS (indbo) 
- Undersøgelse af indholdet af pesticider i overfladevand der afledes fra oplaget af haveaffald 

på alle GBS 
 

Til efterretning 
 
 
Til behandling: 
 
34.0 Mødeplan 2020 
   
 29. september - Strategidag 
 27. oktober – Budget 
 8. december 
 
 Godkendt 
 
35.0 Information 
 
 Alle punkter 
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35.1 Intern information 
 
 Alle punkter 
 
35.2 Ekstern information 
 
 Alle punkter 
 
36.0 Eventuelt  
 
 Intet 


	Fraværende:  Albert Pedersen

