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Referat

Fraværende: Peter W. Mollerup og Jan R. Christiansen
Til orientering:

37.0 Meddelelser fra formanden
Intet

38.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
Ole Tyrsted havde fremsendt spørgsmål om miljøtiltag i forbindelse med renovationsudbud. Der kigges på mulige grønne tiltag ved næste udbud.

39.0 ProCES-Fyn – Forprojekt central eftersortering
./.

Høringssvar til ny affaldsbekendtgørelse på baggrund af aftale om klimaplan for en grøn
affaldssektor og cirkulær økonomi.
Til efterretning

40.0 Generalforsamling Dansk Affaldsforening
./.

Referat fra Generalforsamling i Dansk Affaldsforening som blev afholdt virtuelt den 14.
maj 2020
Til efterretning

41.0 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, herunder forslag til ændring af
lokalplan
- Beredskabs Fyn´s godkendelse til opbevaring af fyrværkeri på Nyborg GBS
- Fremtidig renovationsordning, herunder forhandling om ændret vilkår for renovationskørsel i
dist. 2 og 3, borgermøder, møde med boligforeninger, information til samtlige kunder, eventuelt
nye tiltag i sommerhusområder og i kolonihaver, forhåndstildeling af beholderstørrelse til samtlige husstande, registrering af kunders valg af beholder, design af sorteringslabels til beholdere,
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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.
- Undersøgelse af indholdet af pesticider i overfladevand der afledes fra oplaget af haveaffald på
alle GBS
- Udbud af renovationskørsel i dist. 1, Nyborg by -Licitation den 2. november 2020
- Udbud af indkøb og udbringning af renovationsbeholdere/-containere
- Udbud af indkøb af kasse til husstandsindsamling af farligt affald (rød kasse)
- Fællesudbud af indkøb af poser til madaffald
- Fællesudbud af behandling af indsamlet madaffald
- Ansøgning om tilladelse til udledning af spildevand fra vaskeplads m.m. (containervask)
- Ansættelse af Teamleder
Til efterretning
Til behandling:
42.0 Budget 2021 for NFS Renovation A/S
./.

Budget for 2021 for NFS Renovation A/S forelægges til bestyrelsens godkendelse, jf. vedlagte
budgetmappe.
Budgettet udviser balance mellem udgifter og indtægter (hvile i sig selv).
Det foreslås, at taksterne vedtages som foreslået i takstbladet.
For en ”normal husstand” betyder taksterne en stigning i renovationsafgiften på kr. 498,00 pr. år
ekskl. moms (kr. 622,50 inkl. moms). Taksterne gennemgås i mødet.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender budget og takster, og det indstilles til Nyborg Kommunes godkendelse.
Godkendt

43.0 Godkendelse af låneoptag
Kommune Kredit efterspørger i forbindelse med låneoptag til finansiering af investeringer eksplicit godkendelse fra bestyrelsen uagtet at bestyrelsen har godkendt finanspolitik.
Der anmodes om, at bestyrelsen godkender låneoptag på kr. 3.8 mio. kr. til koldhal, udvidelse af
modtagerum for farligt affald på Ørbæk genbrugsstationer og diverse materiel, containere m.m.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender låneoptag.
Godkendt
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44.0 Mødeplan 2020
8. december
Mødet afholdes på NFS

45.0 Information
Alle punkter

45.1 Intern information
Alle punkter

45.2 Ekstern information

Alle punkter

46.0 Eventuelt
Intet
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