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Referat

Fraværende: Peter Wagner Mollerup og Jan R. Christiansen

Til orientering:

17.0 Meddelelser fra formanden
Intet

18.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
Intet

19.0 Regnskab pr. 31.03.2020
./.

Regnskab for 1. kvartal 2020.
Til efterretning

20.0 Siden sidst
Opsætning af system for måling og beregning af pumpeydelser ved alle overløbsbygværker.
TV-inspektion i området af det sydvestlige Nyborg.
LAR-separering af Aunslev og Hjulby. Nyborg Kommune har inviteret til møde omkring juridiske forhold for LAR-projekter marts 2020, mødet udskudt. Projektet afventer igangsættelse.
Nedlægning af Ullerslev renseanlæg er påbegyndt af TC Anlæg A/S, som afgav det laveste bud.
Anlægsperiode frem til 30. august 2020. Projektet startede med søgerender for Østfyns Museer,
traceet er frigivet til yderligere anlægsarbejder. Den nye trykledning bliver dels anlagt vha. traditionel gravning samt ved styret boring.
Strømpeforing ved Refsvindinge bestilt til udførelse i juli.
Udskiftning af pumper til koncentreringstank skiftes på Kløverhage renseanlæg.
Rådgiver COWI er i gang med at lave udbud på gastank renovering samt udskiftning af gaskedlen på Nyborg renseanlæg.
Rådgiver COWI er i gang med projekt på nyt indløbsbygværk til Biostyr Nyborg renseanlæg.
Renovering af pumpestation med nye rør og pumper på Lollandsvej.
Støttemur ved pumpestation på Lystbådehavnen.
Udskiftning af pumper i forskellige pumpestationer til mere energirigtige pumper.
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Udskiftning af fedtskrabersystem på Nyborg renseanlæg.
Rådgiver Krüger i gang med at detailprojektere Anitamox rensetrin til rejektvandsbehandlingen.
Til efterretning
21.0 MUDP projekt
Selskabet har sammen med Aalborg Universitet og fa. Krüger ansøgt via MUDP programmet
om penge til et projekt FAMBIO, der står for Fjernelse af miljøfremmede stoffer fra spildevand
med biostyr samt konventionelle anlæg.
Til efterretning

22.0 DANVA-generalforsamling
./.

DANVA’s generalforsamling den 28. maj 2020 foregik virtuelt. Der er tidligere udsendt materiale inden generalforsamlingen. Til orientering vedlægges Årsberetning 2020.
Til efterretning

23.0 Regeringens klimaplan på affaldsområdet
Regeringen har udsendt materiale til forhandlingsmøder med de øvrige politiske partier. Forhandlingsoplægget indeholder også oplæg til nye tiltag inden for vandsektoren.
EHA orienterer i mødet
EHA’s orientering til efterretning

Til behandling:
24.0 Spørgsmål fra Næstformand – modtaget på mail 31. marts 2020
./.

Næstformanden har i mail af 31. marts 2020 sendt nedenstående spørgsmål:
”Jeg er blevet kontaktet af folk som oplyser at vandet ved pumpestationer nær ved svømmehallen lugter
af kemi og der er en oliefilm oven på, som jeg er orienteret løber dette vand urenset ud i Storebælt, har vi
skader på vores ledningssystem? Og er det lovmedholdig den drift vi har der
Jeg vil gerne have et orienteringspunkt om dette på næste bestyrelsesmøde evt. en handleplan hvis der er
nogle problemer med at vi udleder forurenet vand ud i Storebælt”

Punktet blev udskudt til dette møde.
./. Selskabet fremsendte notat i mail den 31. marts 2020 med oversigt over ledningsføringer m.m.
./. Selskabet har udarbejdet et uddybende notat som gennemgås af Spildevandschef Connie Ersing i
mødet
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Det indstilles,
At, bestyrelsen drøfter situationen omkring Lynfrostgrunden og tager orienteringen til efterretning.

Connie Ersings orientering til efterretning. Når de endelige analyser foreligger orienteres
bestyrelsen.

25.0 Mødeplan 2020

25. august
27. oktober – Budget
8. december
Godkendt

26.0 Information
Alle

26.1 Intern information
Alle punkter

27.2 Ekstern information
Alle punkter

28.0 Eventuelt
Mødetidspunkter for bestyrelsesmøder fastlægges på strategidagen 29. september 2020

