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Annette Piil og Jan Christensen

Dagsorden:

20.0 Meddelelser fra formanden
Intet

21.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
21.1 Brændselsforbrug fjernvarme
./.

Der orienteres om brændselsforbrug til fjernvarme.
Til efterretning

21.2 Geotermirapport
./.

I den Energipolitiske aftale fra 2012 blev der afsat midler til at fremme vedvarende
energi – herunder geotermi.
Det blev besluttet at indføre en undersøgelse af mulighederne for indpasning af geotermi
i udvalgte fjernvarmesystemer i Danmark, herunder også potentialet i Nyborg.
Nyborg’s muligheder for at udnytte geotermi vurderes umiddelbar som lav, idet de selskabsøkonomiske forhold er dårlige.
Det skyldes
- ringe geologiske forhold
- lave driftstimer, på grund af billigere alternativer.
Til efterretning
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21.2 Siden sidst
Dagligt
Ekokem har haft eftersyn på deres lille turbine, hvilket har betydet at en større del af varmen
i en periode blev leveret som damp. Et målepunkt i et skab på Gedsbergvej har været påkørt,
hvilket gav fejlmelding på transmissionsledningen.
Termis
Centralfladet kører nu med optimeret fremløbstemperatur. Der arbejdes på præsentation af
målerdata fra forbrugerne i Termis.
Opgradering af Central Fladet
Online vibrationsmåling på de tre bypumper er nu i drift.
Vurdering af behov for ny produktionskapacitet
Cowi udarbejder projektansøgning for øget kedelkapacitet på Solholm efter dialog med Per
Jürgensen/NK. Projektet forventes gennemført i løbet af 2017.
Ledningsnet
Henvendelser
Der er fortsat aktivitet i Jagtenborg, en svag stigning i byggeriet ses. Kloakprojektet i
Knudshovedkvarteret følges. En husejer i Sommerbyen ønsker fjernvarme. Det undersøges,
om der er andre, som er interesseret og om der er god selskabsøkonomi i at etablere et distributionsnet i området.
Spædevandsforbrug
Spædevandsforbruget er normalt.
Renoveringsplan
Datagrundlag er under revision. Rambøll har præsenteret første oplæg.
Bondemosen mv.
Arbejdet på Skovkrogen, Fasanvej og Solholm er stort set afsluttet.
Vi oplever en bevaret interesse for projektet og enkelte nye tilmeldinger. En udlejer med
13 parcelhuse, som var forhåndstilmeldt, springer muligvis fra. De kan ikke finde pengene.
Det vil betyde, at vi er tilbage på 211 tilmeldte. Etableringen af hovedledningen på Granvej
er afsluttet. Der er påsat vand den 7. juli 2016. Efter sommerferien startes der på hovedledningen
fra pumpestationen på Skovkrogen og mod tilslutningspunktet på Lundsager.
Vindinge Rosilde og Industrivest
Den lave gaspris er fortsat en udfordring, men der er sket en svag stigning siden april. Der
kan findes positiv selskabs- og samfundsøkonomi i projekterne. Vi er i løbende dialog med
Per Jürgensen. Projektforslag for Vindinge Rosilde er sendt til myndighedsbehandling.
Projektforslag for Industri Vest indsendes, når høringsfristen for Vindinge/Rosilde udløber.
Til efterretning
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21.3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
./.

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

Til behandling:
22.0 Mødeplan 2016 for NFS Varme A/S
Tirsdag, den 25. oktober 2016 kl. 9.30 - Budget
Torsdag, den 8. december 2016 kl. 17.00
Godkendt

23.0 Information
23.1 Intern information
Alle punkter

23.2 Ekstern information
Alle punkter

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