NFS RENOVATION A/S

Fraværende:

Tirsdag, den 16. august 2016
kl. 10.30
Mødested: Ørbæk Renseanlæg
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Annette Piil og Jan Christensen

Dagsorden

21.0 Meddelelser fra formanden
Intet

22.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
22.1 Siden sidst
- Projektering af ny genbrugsstation på Lollandsvej.
- Revision af drifts- og sikkerhedsinstruks for genbrugsstationer.
- Indberetning af mængden af dagrenovation og brændbart affald til Miljøstyrelsen.
- Forbedre adgangsveje til renovationsudstyr.
- Evaluering af forsøgsordninger for indsamling af genanvendelige materialer, herunder ind
samlede mængder.
- Miljøtilsyn af genbrugsstationer.
- Renovering af olie-/benzinudskiller Ørbæk Genbrugsstation.
Til efterretning

22.2 Invitation til fælles temadag med Teknik- og Miljøudvalget
Invitation til fælles temadag med Teknik & Miljø den 29. august angående fremtidige
ordninger på dagrenovationsområde.
Invitationer sendes ud til bestyrelsen
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22.3 Status SYFRE
./.

Der har været afholdt et midtvejsmøde den 28. juni i projekt SYFRE (Synergi i fynske
ressourcestrategier). Der vedlægges udkast til kommunerapport for Nyborg Kommune.
Erik Hansen orienterer fra mødet.
Til efterretning

22.4 J.nr. 01.02.05P20 – Sag 2016/00778
Status ny genbrugsstation
Udbudsfristen på køb af jord til ny genbrugsstation udløb den 23. juni 2016 kl. 12.00.
Der indkom ingen bud. Der er efterfølgende fremsendt købsaftale til NFS.
Til efterretning

22.5 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
./.

Selskabets aktionær indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 16. august 2016
kl. 13.00 på selskabets kontor vedlagte dagsorden.
Til efterretning

Til behandling:
23.0 J.nr. 07.04.00P21 – Sag 2014/00716
Onsdagsåbent på genbrugsstationerne i Ørbæk og Ullerslev

./.

I bestyrelsesmøde den 14. juni 2016 blev det aftalt, at omkostningerne ved at åbne genbrugsstationerne i Ørbæk og Ullerslev om onsdagen skulle undersøges/beskrives. Åbning kunne
eventuelt være som ubemandet. Selskabets notat vedlægges.
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Det instilles,
at bestyrelsen drøfter, om der skal være åbent om onsdagen på Ørbæk og Ullerslev genbrugsstationer,
at såfremt der vedtages onsdagsåbent, sker dette ved ansættelse af ny medarbejder,
at beslutning indstilles til endelig godkendelse i Nyborg Kommune.
Godkendt.
Når ny genbrugsstation er idriftsat, drøftes bemandingssituation og åbningstider.

24.0 J.nr. 07.04.00Ø54 – Sag 1994/09639
Forlig ODV – Endelig tekst
I bestyrelsesmøde den 14. juni 2016 blev der givet direktøren mandat til at indgå forligsaftale i ODV-sagen.
Den endelige aftaletekst afviger ikke markant fra det udkast, som blev fremlagt i mødet
den 14. juni 2016.
./.

Endelig forligsaftale vedlægges.
Der foreligger nu en forligstekst, som alle parter kan tilslutte sig. Der udestår godkendelse
fra alle aftaleparters kompetente myndigheder. Når alle parter har godkendt og underskrevet
forligsaftale, træder den i kraft.
Det indstilles,
at forligsaftale godkendes.
Godkendt

25.0 Mødeplan 2016 for NFS Renovation A/S
Tirsdag, den 25. oktober 2016 kl. 9.30 - Budget
Torsdag, den 8. december 2016 kl. 17.00
Godkendt
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26.0 Information
26.1 Intern information
Alle punkter

26.2 Ekstern information
Alle punkter

27.0 Eventuelt
Intet

Søren Svendsen
Albert Pedersen
Jan Reimer
John Schmidt
Carsten Kudsk
Morten Abrahamsen
Jørgen Bertelsen
/
Erik Hansen
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