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Blad nr.

Fraværende:

Dagsorden

16.0 Meddelelser fra formanden
Intet

17.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
17.1 Siden sidst
- Opdatering af ledningsregistrering med alder, type og dimension - tegnestuen i fuld gang
sammen med Intragraf
- Rapport fra Orbicon omkring tilstandsvurderingen af vores boringer
- Omlægning af stor ø 315 mm ledning ved Fynsvej pga. rundkørsel til Jagtenborg opstartes
i uge 32
- Omlægning af ledninger ved Frisensgårdsvej - Nymarksvej og Skolebakken er opstartet
i uge 32
- Mindre ombygning af hovedtavlen på Skovparkens vandværk
Til efterretning

17.2 Referat af vandrådsmøde
./.

Er ved en fejl ikke sendt med ud med dagsordenen – sendes ud med referatet

17.3 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.
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Bestyrelsesformand og direktør deltager i mødet.
Albert Pedersens orientering til efterretning.

17.4 Nye økonomiske rammer
NFS Vand 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. 39.210 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

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.
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Det indstilles,
at NFS Vand A/S ikke deltager i kampagnen.
Godkendt

19.0 Mødeplan 2017 for NFS Vand 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

21.0 Eventuelt
Intet

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