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Referat 
 
 
 
Fraværende: Albert Pedersen   
 
     
Til orientering:  
 
29.0    Meddelelser fra formanden 
 
 Intet 
   
 
 
 

 
30.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 
 

Omkring nedlæggelse af Ullerslev renseanlæg forventes det at der afholdes et ar-
rangement medio oktober. 

 
 
  
 
31.0 Regnskab 1. halvår 2020 

 
./. Regnskab 1. halvår 2020 til orientering med selskabets bemærkninger 
 
 Til efterretning 
 
 
32.0 Regionalmøde DANVA 

 
Formand og direktør deltager i det årlige regionalmøde i Danva regi den 19. oktober 2020 i 

 Kolding med vedhæftede dagsorden. 
 
./.  Mail vedlægges 
 
 Til efterretning 
 
33.0 Program for strategidag  
 
./. Program for strategidag på Hotel Signatur den 29. september 2020 vedlægges  
 
 Til efterretning 
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34.0 Kontrol med forsyningsselskabets renseanlæg 
 
 Miljøstyrelsen har fremsendt kontrolrapport med NFS’ renseanlæg 
./. Skrivelse fra Miljøstyrelsen vedlægges. 
 
 Til efterretning 
 
35.0 Siden sidst 
 

Administration  
- Opsætning af system for måling og beregning af pumpeydelser 
- Etape 2020 vedr. opsætning og montering af måling ved alle overløbsbygværker er igangsat. 
- LAR-separering af Aunslev og Hjulby.  
- Nedlægning af Ullerslev renseanlæg: Trykledning er lagt gennem markarealer, nedrivning af 

mandskabsbygning er udført. Der arbejdes med pumpestation og rørbassin, dette skal være i 
drift før de tekniske anlæg på Ullerslev renseanlæg kan nedrives. 

- Strømpeforing ved Refsvindinge er i gang. 
 
Drift 
- Montering af containertilslutninger med indbygget tilslutning for udsugning på 5 container 

Nyborg renseanlæg  
- Udskiftning af fedtskrabersystem på Nyborg renseanlæg 
- Udbygningen med Anitamox rensetrin til rejektvandsbehandlingen på Nyborg renseanlæg, 

her er procesdesign fastlagt, og rådgiver er i fuld gang med selve detail projekteringen 
- Cowi som er rådgiver for renseanlæg er sat i gang med at lave udbud på udskiftningen af ga-

skedel, gaslagertanken samt se på muligheder for et indløbsbygværk ved Biostyr delen 
- Udskiftning af døre på Nyborg renseanlæg 
- Renoveringsopgaver på flere pumpestationer. Optimering med lavenergipumper.  

 
Til efterretning 
 
Til behandling: 

 
36.0 Mødeplan 2020 
  
 29. september - Strategidag 
 27. oktober – Budget 
 8. december 
 
 Godkendt 
 
37.0 Information 
 
 Alle punkter 
  
 
37.1 Intern information 
 
 Alle punkter 
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37.2 Ekstern information 
 
 Alle punkter 
 
  
38.0 Eventuelt 
 
 Intet 


