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Referat

Fraværende:

Albert Pedersen og Peter W. Mollerup

Til orientering:

18.0 Meddelelser fra formanden
Intet

19.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Notat om vandkvalitet

20.0 Forbrugervalg
./.

Der er 5 kandidater som opstiller til bestyrelserne i NFS Vand A/S og NFS Spildevand
A/S. Valget afholdes i perioden 27. november til 5. december 2021. Tiltrædelse efter generalforsamling i 2022.
De 5 kandidater:
Niels-Ole Madsen
Knud Alkærsig
Finn Mikkelsen
Helge Müller
Kjeld Clement
Der har været afholdt informationsmøde for kandidaterne den 15. september 2021.

Til efterretning
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21.0 Siden Sidst

-

-

Lækagesøgning på ledningsnettet
Renovering / udskiftning af diverse stik og ventiler på ledningsnettet
Rådgiver Orbicon arbejder med løsninger og evt. flytning af boringer i vores BNBO områder
Hjulby Bro vandværk, hertil renoveres 3 boringer med nye pumper, boringshuse, el- tavler og
styringer, afsluttes efterår 2021
Rådgiver Orbicon ansøgninger på vegne af os om ny indvindingstilladelse til vores vandværker
så den dækker vores fremtidige drift og skal bruges i forbindelse med ombygningen af skovparken vandværk
Opgradering af SRO systemet
Rådgiver NIRAS er i gang med at samle materialet til at sende udbygningen af Skovparken
vandværk i udbud her i slutning af året, således at en reel udbygning kan starte i 2022
Renovering af vandledninger i Sommerbyen.
Mange nye stik etableres, i forbindelse med den store udbygning der sker i Nyborg, Langelandsvej, Midtermolen og Campushaven

Til efterretning

Til behandling:

22.0 Budget 2022 NFS Vand A/S

./.

Budget 2022 for vand forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe.
Forsyningssekretariatet har udmeldt den økonomiske ramme for 2022. 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.
Budgetteret overskud finansierer investeringer.
Det indstilles,
at budget og takster godkendes

Godkendt
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23.0 Mødeplan 2021
9. december

Godkendt

24.0 Information
Alle punkter

24.1 Intern information
Alle punkter

24.2 Ekstern information
Alle punkter

25.0 Eventuelt
Intet
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