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Referat

Fraværende:

Jan R. Christiansen, Peter W. Mollerup og Albert Pedersen

Til orientering:

29.0 Meddelelser fra formanden

30.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

31.0 Orientering fra Regionalmøde i Danva
./.

Bestyrelsesformand og direktør deltog i regionalmøde i Danva den 17. september i Ringsted. Bestyrelsesformanden orienterer.
Søren Svendsens orientering til efterretning. Søren Svendsen orienterede om borgermøde om overløb.

32.0 Siden sidst
Spildevand
- Kloakrenovering for del af Sentvedvej i Frørup er udført, dog mangler slidlag
- Kloakrenovering i Ullerslev på baggrund af de udførte tv-inspektioner
- Styring og måling af overløb ved udvalgte overløbsbygværker
- Udarbejdelse af materiale for ny rammeaftale på TV og spul sammen med SamAqua
- Der afholdes separate møder med Nyborg Kommune førend planlægning af information til
kunderne i forbindelse med LAR-separering af Aunslev og Hjulby
- Rådgivning om teknisk bistand for "Nedlægning af Ullerslev renseanlæg" har været i udbud.
EnviDan er efterfølgende valgt på baggrund af mest fordelagtige bud
- Diverse forarbejder førend opsætning af målere ved pumpestationer

Spildevand drift
- Renovering af flere mindre pumpestationer
- Trægavle på Biostyr delen er skiftet
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Udskiftningen af tagpap på den gamle del af Nyborg renseanlæg opstartes når fjernvarmen er
færdig med at få skiftet på Halvej
Udskiftning af ristegodscontaineren på Nyborg renseanlæg
Udskiftning af hovedtavle i mekanisk anlæg Nyborg renseanlæg er afsluttet
Udendørsbelysning er skiftet til mere energirigtige led-lamper på Ørbæk og Kløverhage renseanlæg
Udskiftning af methanolpumper Nyborg renseanlæg
Udskiftning af belufterslanger på Ørbæk og Kløverhage renseanlæg
Udskiftning af retur og overskudsslampumper på Kløverhage renseanlæg
Montering af containertilslutninger med indbygget tilslutning for udsugning på 5 containere på
Nyborg renseanlæg

Til behandling

33.0 Budget 2020 NFS Spildevand A/S
./.

Budget 2020 for spildevand forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe.
Forsyningssekretariatet har udmeldt den økonomiske ramme for 2020. Bestyrelsen har tidligere
besluttet, at taksten følger den til enhver tid gældende økonomiske ramme.
Det medfører at taksten på spildevand hæves til kr. 37,50/m3 ekskl. moms (kr. 36,35 ekskl.
moms i 2019). Abonnement foreslås bibeholdt på kr. 500,00/år ekskl. moms.
Erhvervsvirksomheder med et forbrug > 500m3 er omfattet af en trappemodel – se takstblad.
Ved et årsforbrug på 120 m3 betyder det en stigning på kr. 138,00/år ekskl. moms og kr.
172,50/år inkl. moms.
Budgetteret overskud finansierer investeringer.

Tømningsordning
Tømningsordning skal hvile i sig selv og er udenfor den økonomiske ramme.
Det forslås at taksten hæves med kr. 15,00 pr. år svarende til kr. 455,00 kr/år. (Kr. 440,00/år
2019). For øvrige takster vedrørende tømningsordning henvises til takstblad.

Det indstilles,
at budget og takstblad godkendes,
at takster for tømningsordning godkendes.
Godkendt
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34.0 IFAT messe 2020
./.

RenoFyn har fremsendt tilbud på at deltage i IFAT messe 2020, jf. vedhæftet program.
Det indstilles,
at bestyrelsen drøfter deltagelse
Bestyrelsen ønsker at deltage. Tilmeldinger til Erik Hansen senest 25. november 2019

35.0 Mødeplan 2019
10. december kl. 17.00

36.0 Information
Alle punkter

36.1 Intern information
Alle punkter

36.2 Ekstern information
Alle punkter

37.0 Eventuelt
Alle

