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Referat

Fraværende:

Peter W. Mollerup og Jan R. Christiansen

Til orientering:

34.0 Meddelelser fra formanden
Regionalmøde i DANVA - virtuelt

35.0 Meddelelser fra direktøren/selskab
Intet

36.0 Siden sidst
-

Renovering / udskiftning af diverse stik og ventiler på ledningsnettet
Lækagesøgning på ledningsnettet
Renovering af 3 boringer til Hjulby Bro vandværk, med nye pumper, huse, el- tavler og styringer
Rådgiver NIRAS er i fuld gang med at lave et skitseforslag på ombygningen af Skovparken
vandværk
Renovering af hoved- og stikledninger på Vinkelvej

Til efterretning
37.0 DANVA har udarbejdet ny strategi
Den nye strategi har fået en ny vision ”Rent vand for bæredygtige byer og samfund”
./.

Folder med hovedpunkter vedlægges

Til efterretning
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38.0 Notat ved afslutning af partnerskabsprojekt Hjulbybro Kildeplads
Partnerskabets formål er at afklare i hvilket omfang pesticidpunktkilder bidrager til de påviste
indhold af pesticider på Hjulbybro Kildeplads. Partnerskabet består af Region Syddanmark, Nyborg Kommune og NFS.
./.

Notat vedlægges
Til efterretning

Til behandling:

39.0 Budget 2021 NFS Vand A/S

./.

Budget 2021 for vand 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 vand bibeholdes på kr. 6,15/m3 ekskl. moms
Abonnement foreslås bibeholdt på kr. 500,00/år ekskl. moms.
Ved et årsforbrug på 120 m3 betyder det en uændret pris.
Kunderne vil opleve et lille fald i takst idet statsafgiften falder fra 6,37/m3 til 6,18/m3.
Budgetteret overskud finansierer investeringer.
Det indstilles,
at budget og takster godkendes

Godkendt
40.0 Godkendelse af låneoptag
Kommune Kredit efterspørger i forbindelse med låneoptag til finansiering af investeringer eksplicit godkendelse fra bestyrelsen uagtet at bestyrelsen har godkendt finanspolitik.
Der anmodes om, at bestyrelsen godkender låneoptag i form af byggekredit på kr. 10.0 mio. kr.
til udbygning af Skovparkens Vandværk.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender låneoptag

Godkendt
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41.0 Regulativ for vandforsyning
./.

Selskabet har opdateret eksisterende regulativ vedtaget i bestyrelsesmøde i august 2015.
Regulativet ”Regulativ for almene vandforsyninger – Nyborg Forsyning” er udarbejdet på baggrund af brandvejledning fra DANVA og Danske Vandværker (Standardregulativ). Regulativet
er tilrettet i forhold til det kommunale ejerskab samt faktuelle tilretninger med henvisning til
lovgivning, herunder om anvendelse af fjernaflæsning og anvendelse af persondata.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender ”regulativ for almene vandforsyninger – Nyborg Forsyning” og fremsender til Nyborg Kommune til endelig godkendelse.
Godkendt

42.0 Mødeplan 2020
8. december
Mødet holdes på NFS
43.0 Information
Alle punkter

43.1 Intern information
Alle punkter

43.2 Ekstern information

Alle punkter

44.0 Eventuelt
Intet

