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Referat 
 

 

 
Fraværende:     

 

     
Til orientering:  

 

38.0  Meddelelser fra formanden 
 

 Intet 

 

  

 

 

39.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 

 

Spildevandsafgift stiger i forbindelse med den vedtagne finanslov. EHA orienterede 

om overfladenært grundvand. Revision af betalingslov 

 

 

 

40.0 Status mål 

 

./. Vedhæftet bilag med status på vedtagne mål 

 

 Til efterretning 

 

 

41.0 Regnskab pr. 30.09.2019 

 

./. Regnskab pr. 30.09.2019 til orientering med selskabets bemærkninger 

 

          Til efterretning 

 

 

42.0 Siden sidst 

 

Spildevand  

 

- Rammeaftale på TV og spul (sammen med SamAqua) skal fremover varetages af Norva 24. 

- Der afholdes separate møder med Nyborg Kommune før planlægning af information til kunderne i 

forbindelse med LAR-separering af Aunslev og Hjulby 

- ”Nedlægning af Ullerslev renseanlæg”: Besigtigelse af ledningstrace fredag den 6. december med 

henblik på at indgå lodsejeraftaler 

- Styring og måling af overløb ved udvalgte overløbsbygværker planlægning  

- Diverse arbejder i forhold til målere ved pumpestationer 

- Audit af certificering ISO 9001 – kvalitetsledelse bliver afholdt den 10. december 
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Spildevand drift 

 

- Udskiftning af El tavler på 5 pumpestationer er afsluttet 

- Udskiftning af kulfiltre på flere store pumpestationer til bekæmpelse af svovlbrinte 

- Udskiftning af pumper på flere pumpestationer er afsluttet 

- Udskiftningen af tagpap på den gamle del af Nyborg renseanlæg opstartes når fjernvarmen er fær-

dig med at få skiftet på Halvej 

- Udskiftning af ristegodscontaineren med snegl på Nyborg renseanlæg afsluttes 2019 

- Udendørsbelysning er skiftet til mere energirigtige led-lamper på Ørbæk og Kløverhage renseanlæg  

- Udskiftning af methanolpumper i nyt skab på Nyborg renseanlæg er igangsat 

- Udskiftning af belufterslanger på Ørbæk og Kløverhage renseanlæg er afsluttet 

- Udskiftning af retur og overskudsslampumper på Kløverhage renseanlæg er afsluttet 

- Montering af containertilslutninger med indbygget tilslutning for udsugning på 5 containere på 

Nyborg renseanlæg er igangsat 

- 3 slambede på Ullerslev renseanlæg er tømt 

- Styreluftventiler i Biostyrdelen er udskiftet 

 

Til efterretning 

 
Til behandling 

 

43.0 Mødeplan 2020 

  

 25. februar   

 7. april – Regnskab  

 26. maj – Strategi 

 16. juni 

 25. august 

 27. oktober – Budget 

 8. december 

 

 Den 8. december ændres eventuelt til en anden dato 

 

 

44.0 Information 

 

Alle punkter 

 

 

 

 

 

44.1 Intern information 

 

 Alle punkter 
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44.2 Ekstern information 

 

 Alle punkter 

 

 

 

 

 

45.0 Eventuelt 

 

 Intet 


