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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
Orientering om fjernvarme på Fyn

2.1

Siden sidst

- Set som gennemsnit over de sidste 16 døgn er spædevandsforbruget lavt; 5 m3 pr døgn. Der er
-

registreret en stigning i hårdheden af fjernvarmevandet, hvilket indikere at der sker indtrængning
af rå-vand. Kunder med læk-alarm på vandmåleren og stort vandforbrug kontaktes.
Det planlægges at renovere vandbehandlingsanlæggene på Central Fladet og Gasværksvej i løbet
af 2020.
Arbejdet med udbudsmaterialet for ny kedel på Langelandsvej er i gang.
Planlægning af renovering er i gang inden for det afsatte budget. Først Mågevænget i Ullerslev
dernæst Lyngvænget i Nyborg.
Industri vest
Kundeaftaler for bindende aftaler om tilslutning sker fortsat. Der graves på Falstervej mod
Lyøvej og Langelandsvej. Tilslutningen er pt. 62%.
Kamstrup Heat Intelligence
System til overvågning af forbrugernes varmemålere med en grafisk brugerflade. Dialog med
Kamstrup om det videre forløb pågår.

Til efterretning
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3.0

Energiopgørelse

./.

Oversigt over varmeproduktionen de sidste 12 måneder samt historisk fordeling af
varmeproduktion vedlægges.
Til efterretning

4.0

Varmens dag
Der blev den 02.02.2020 afholdt Varmens dag, hvor der var mulighed for besøg på
Varmecentralen på Gasværksvej, men også i fjernvarmebrønd på Dronningensvej.
Arrangementet var rigtig godt besøgt, ikke mindst af forældre med børn.
Til efterretning

5.0

Lov om overskudsvarme

./.

Lov blev vedtaget den 6. februar 2020 og er stort set identisk med tidligere fremlagt udkast.
Eneste ændring er overgangsordninger. Tidligere skulle der være sket fysisk levering inden
31.12.2019 for at være omfattet af overgangsordningen. Dette er nu ændret til at der skal være
aftale om levering inden den 31.12.2019.
Til efterretning

Til behandling:

6.0

Mødeplan 2020
7. april – Regnskab
26. maj – Strategi
16. juni
25. august
27. oktober – Budget
8. december
Godkendt
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7.0

Information
Alle punkter

7.1

Intern information
Alle punkter

7.2

Ekstern information
Alle punkter

8.0

Eventuelt
Intet
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