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Per Jespersen

Dagsorden

22.0 Meddelelser fra formanden
Intet

22.1 Regionalmøde DANVA

./.

Formand og direktør deltog i DANVA’s regionalmøde den 5. september i Odense.
Se orientering om regionalmøderne fra DANVA.
Søren Svendsens orientering til efterretning

23.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

23.1 Siden sidst
Anlæg
- Tilsyn med kloakanlæg ved ny genbrugsstation
- Udbyde renovering af pumpestationer
- Rammeaftale vedr. oprensning af regnvandsbassiner er indgået, entreprisen (Forstas)
er påbegyndt
- Projektering vedr. privat byggemodning på Smedekrogen i Aunslev
Drift
- Ombygning af pumpestation ved Ullerslev genbrugsstation med nye pumper og eltavler
- Detailprojektering af ny slampresse til Nyborg renseanlæg samt flytning af eksisterende
installationer
- Gennemgang af industribelastninger med Nyborg kommune for kortlægning af belastningerne på Nyborg renseanlæg
- Ombygning af 3 pumpestationer med nye el tavler og nye pumper
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- Indhentning af tilbud på renovering af pumpestation fladet og Svanedammen
- Indhentning af tilbud på nye snekkepumper på Nyborg renseanlæg
- Udskiftning af ventiler til bundfældningstanke på Nyborg renseanlæg
Til efterretning

23.2 Forbrugervalg til bestyrelserne i NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S
Der er indkommet/opstillet 6 kandidater. Der er den 19. september afholdt informationsmøde for de opstillede kandidater på NFS. Selve valget foregår i perioden 27. november
til 10. december.
Til efterretning

23.3 Regnskab 30. juni 2017
Der er via mail udsendt regnskab for 1. halvår 2017.
Til efterretning

Til behandling:

24.0 J.nr. 06.03.00S55 - Sag 2013/00690
Budget NFS Spildevand A/S 2018
./.

Budget 2018 for spildevand forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe.
Der er indført en ny økonomisk regulering for vandselskaber i Danmark. Det medfører, at
der fremover økonomisk reguleres både på drift- og investeringsomkostninger, den såkaldte TOTEX regulering. Den økonomiske ramme er samtidig et udtryk for de maksimale indtægter, som selskabet må opkræve via taksten.
På baggrund af den udmeldte økonomiske ramme foreslås det, at prisen bibeholdes på
kr. 34,00/m3
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Abonnement foreslås ligeledes bibeholdt til kr. 500,00 pr. stik.
Ved et årsforbrug på 120 m3 giver det et uændret udgift for forbrugere med et forbrug under
500 m3 om året.
Erhvervsvirksomheder er omfattet af trappemodel, hvilket betyder, at spildevandstakst nedsættes over tid ud fra en degressiv model – se takstblad.
Det budgetterede overskud skal bruges til finansiering af investeringer.
Der har været foretaget nyt udbud af tømningsordninger. Det medfører, at prisen for tømningsordning for septictanke kan nedsættes fra kr. 475,00 til kr. 440,00 pr. tømning.
For øvrige takster vedr. tømningsordning henvises til takstblad.
Det indstilles,
at budget og takstblad godkendes,
at takster for tømningsordning godkendes.
Godkendt

25.0 Mødeplan 2017 for NFS Spildevand A/S
Tirsdag, den 12. december 2017 kl. 17.00
Godkendt

26.0 Information
26.1 Intern information
Alle punkter

26.2 Ekstern information
Alle punkter
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27.0 Eventuelt
Intet

Søren Svendsen
Jam R. Christiansen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
John Schmidt
Jørn Terndrup
Per Høegh
/
Erik Hansen
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