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Fraværende:

Dagsorden

16.0 Meddelelser fra formanden
Intet

17.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
17.1 Siden sidst
- Installation af ny sandvasker og ændring af sandfang
- Udskiftning af pumper i flere pumpestationer
- Udbud på ny slampresse til Nyborg renseanlæg. Firmaet Alfa Laval vandt opgaven og skal
levere en ny slamskruepresse
- Havari på en gearkasse på indløbssnekkerpumperne til Nyborg renseanlæg
- Forsøg med nye indløbspumper til Biostyr delen på Nyborg renseanlæg
- Tilsyn med kloakanlæg ved genbrugsstation (for renovation)
- Udbud vedr. regnvandsledning mellem Christianslundsvej og Svanedammen.
- Udbud rammeaftale for oprensning af bassiner
Til efterretning

17.2 Regionalmøde DANVA

./.
./.

DANVA har inviteret til det årlige regionalmøde for formand og direktører i vandselskaber
den 5. september 2017 i Odense med vedhæftede dagsorden.
DANVA har den 15. august udsendt vedhæftede notat om af ny kontingentmodel, som
skal drøftes på regionalmøderne.
Bestyrelsesformand og direktør deltager i mødet.
Albert Pedersens orientering til efterretning
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17.3 Nye økonomiske rammer
NFS Spildevand A/S har modtaget ny afgørelse om de økonomiske rammer for 2017.
Der er sket minimale ændringer af de individuelle effektiviseringskrav. De individuelle
effektiviseringskrav nedsættes med kr. 630,00 i 2017.
De nye økonomiske rammer giver ikke anledning eller behov for prisændringer.
./.

Nye økonomiske rammer vedhæftes.

./.

Danva’s høringssvar til totaløkonomisk benchmarking 2018.
Til efterretning

17.4 Tilsynsrapport – Spildevandsrensning
./.

Miljøstyrelsen har foretaget kontrol om udlederkrav er overholdt i forhold til tilladelse
efter Miljøbeskyttelseslovens § 28. Rapporten påpegede bl.a., at antallet af prøver for
phenoler var for lavt i henhold til tilladelsen.

./.

Selskabets notat og redegørelse vedlægges.

./.

Miljøstyrelsens svar på NFS’ redegørelse vedlægges.
Fremover hæver NFS antallet af prøver for phenoler til 14.
Til efterretning

17.5 Spildevandsplan
Ny spildevandsplan i høring. Connie Ersing gennemgår hovedtræk i planen i bestyrelsesmødet.
./.

Vedlagt Spildevandsplan 2017-2023, Udkast nr. 1 – uden bilagsmateriale (tegninger)
Connie Ersings orientering til efterretning
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Til behandling:
18.0 DANVA: Fælles image- og rekrutteringskampagne
./.

DANVA opfordrer vandselskaberne til at etablere en fælles image- og rekrutteringskampagne målrettet mod unge mennesker.
Kampagnen skal sikre, at generation X og Z har kendskab til vandbranchen og dermed
bliver interesseret i at søge vakante stillinger i en fremtid, hvor der er færre unge, der
kommer ind på arbejdsmarkedet. Det koster kr. 75.000 at deltage i kampagnen.
NFS har endnu ikke oplevet rekrutteringsproblemer. Vi har ved hvert stillingsopslag
kunnet tiltrække et tilstrækkeligt bredt og kvalificeret ansøgerfelt.
Det kan være svært at dokumentere effekten af kampagnen og derved se, hvorledes det
vil kvalificere ansøgerfeltet til stillinger i NFS fremover. Der er dog ingen tvivl om at på
det imagemæssige plan, vil kampagnen have en positiv virkning.
Det indstilles,
at NFS Spildevand A/S ikke deltager i kampagnen.
Godkendt

19.0 Mødeplan 2017 for NFS Spildevand A/S
Tirsdag, den 31. oktober 2017 kl. 8.30 - Budget
Tirsdag, den 12. december 2017 kl. 17.00
Godkendt

20.0 Information
20.1 Intern information
Alle punkter

20.2 Ekstern information
Alle punkter
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21.0 Eventuelt
Intet

Søren Svendsen
Jan Reimer Christiansen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
John Schmidt
Per Jespersen
Jørn Terndrup
Per Høegh
/
Erik Hansen

Blad nr.
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