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Referat

Fraværende:

Jan R. Christiansen og Peter W. Mollerup

Til orientering:

29.0 Meddelelser fra formanden

30.0 Meddelelser fra direktøren/selskab
EHA orienterede om grundvandskvalitet.

31.0 Orientering fra Regionalmøde i Danva
./.

Bestyrelsesformand og direktør deltog i regionalmøde i Danva den 17. september i Ringsted. Bestyrelsesformand orienterer.
Søren Svendsens orientering til efterretning

32.0 Kvalitetskrav for chlorothalonil-amidsulfonsyre
./.

Miljø- og Fødevareministeriet har opdateret den sundhedsmæssige vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre på baggrund af studier fra DTU Fødevareinstitut.
EHA orientering til efterretning

33.0 Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt notat om procedure for udvælgelse af
stoffer til grundvandsovervågningen (grumo) og pesticidlisten.
Miljøstyrelsen tager årligt stilling til, hvilke stoffer der skal indgå i vandforsyningens
obligatoriske boringskontroller, samt hvilke stoffer der skal indgå i grundvandsovervågningen (grumo).
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Formålet med notatet er at skitsere en ny, fremtidig procedure for udvælgelse af stoffer
til henholdsvis grundvandsovervågningen (grumo) og boringskontrollen.
EHA orientering til efterretning

34.0 Siden sidst
-

Renovering af diverse stik flere steder i byen
Udskiftning af diverse ventiler på ledningsnettet
Lækageovervågningen på ledningsnettet
Renovering af ledningsnettet på Bøgevej sammen med fjernvarmen
Arbejdet med helhedsplan for vandværkerne
Dykkerundersøgelse af rentvandstanken på Hjulby Bro vandværk

Til efterretning

Til behandling:
35.0 Budget 2020 NFS Vand A/S
./.

Budget 2020 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 hæves til kr. 6,15/m3 (2019 kr. 6,00/m3) ekskl. moms
Abonnement foreslås bibeholdt på kr. 500,00/år ekskl. moms.
Ved et årsforbrug på 120 m3 betyder det en stigning på kr. 18,00/år ekskl. moms og kr. 22,50/år
inkl. moms.
Budgetteret overskud finansierer investeringer.
Det indstilles,
at budget og takster godkendes.
Godkendt

36.0 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
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37.0 Mødeplan 2019
10. december kl. 17.00

Godkendt

38.0 Information
Alle punkter

38.1 Intern information
Alle punkter

38.2 Ekstern information
Alle punkter

39.0 Eventuelt
Intet
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