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Referat 
 

 

 
Fraværende: Peter W. Mollerup og Jan R. Christiansen    

 

     
Til orientering:  

 

1.0    Meddelelser fra formanden 
 

 Intet 

  

 

 

2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 

 

 Intet 

 

 

 

 

2.1 Siden sidst 

 

- Opsætning af system for måling og beregning af pumpeydelser 

- Udarbejder handleplan for opsætning og montering af måling ved alle overløbsbygværker 

- TV-inspektion i området af det sydvestlige Nyborg. 

- LAR-separering af Aunslev og Hjulby: Separate møder med Nyborg Kommune omkring øko-

nomi og vilkår førend information til kunderne 

- Udbudsmateriale vedr. fedtskraber på Nyborg renseanlæg 

- Projektering af ”nedlægning af Ullerslev renseanlæg” pågår, VVM-tilladelse er modtaget. Led-

ningsdybde er tilpasset Baltic Pipe. Med baggrund i geotekniske undersøgelser må vi påregne 

høje anlægsudgifter for ledningens etablering. Udbud i marts 2020. 

- Gennemgang af udført tv-inspektion i området ved Refsvindinge. 

- Opfølgnings audit af ISO 22000 (vand) samt ISO 22000 for (vand og spildevand)  - medførte, 

at vi stadig har certifikaterne 

- Udskiftningen af tagpap og ovenlysvinduer på den gamle del af Nyborg renseanlæg  

- Udskiftning af methanolpumper i nyt skab på Nyborg renseanlæg 

- Montering af containertilslutninger med indbygget tilslutning for udsugning på 5 container Ny-

borg renseanlæg 

- Planlægning af udbygningen med Anitamox rensetrin til rejektvandsbehandlingen på Nyborg 

renseanlæg  

- Planlægning af renovering på pumpestationer 

- Renovering af 2 større pumpestationer 

- Udskiftning af nedslidte pumper i flere pumpestationer til mere energi rigtige 

 

Til efterretning 
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3.0 Danva årsmøde og generalforsamling 

 

./. Afholdes den 28. og 29. maj i Fredericia 

 

Knud Alkærsig, Ole Tyrsted, Niels-Ole, Albert Pedersen og Jørn Terndrup. Kalen-

derinvitation udsendes 

 

 

 

4.0 Beregning af vejbidrag 

 

./. Dom vedr. beregning af vejbidrag. 

 Notat på baggrund af dom vedlægges 

 

 Til efterretning 

 

 

5.0 HAZOP analyse af Nyborg Renseanlæg     

    

./. HAZOP analyse af Nyborg Renseanlæg til orientering. 

Der var en rød anmærkning i forhold til udfald af methanolpumpe. Nye pumper og ny 

flowmåler er monteret før jul. 

 

 Til efterretning 

 
Til behandling 

 

6.0 Mødeplan 2020 

   

 7. april – Regnskab  

 26. maj – Strategi 

 16. juni 

 25. august 

 27. oktober – Budget 

 8. december 

 

 Godkendt 

 

 

7.0 Information 

 

 

Alle punkter 

 

 

7.1 Intern information 

  

 

 Alle punkter 
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7.2 Ekstern information 

 

 Alle punkter 

 

 

 

 

 

8.0 Eventuelt 

 

 Intet 


