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Dagsorden

Fraværende:

Til orientering:

28.0 Meddelelser fra formanden

29.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

30.0 Forsyningsanalyse

./.

Pluss og EY har for 3. år gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beslutningstagere i forsyningssektoren.
Hovedkonklusionen vedlagt
Til efterretning

30.1 Forsikringsdækning
./.

./.

Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde om forsikringsdækning. Forsikringsmægler har
som supplement udarbejdet vedlagte forsikringserklæring om dækning. Fravalg af forsikring mod cyberkriminalitet er sket efter samråd med øvrige selskaber i SamAqua.
Se mail fra Kaj Bech Andersen
SamAqua foretager hovedparten af udbud for NFS. De er professionelle indkøbere og
det skønnes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være relevant med forsikring mod
fejl i udbud.
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Til efterretning

30.2 Siden sidst
-

-

-

-

NFS anvender økonomisystemet Navision i tilrettet 2013-version. Aftalen med Elbek og
Vejrup indeholder en opgraderingsaftale.
Administrationen har derfor i samarbejde med Elbek og Vejrup over de seneste måneder
været i fuld gang med en opgradering til 2017 version (seneste branchespecifikke version).
NFS har sammen med en række andre forsyninger haft Willis som forsikringsmægler de
sidste fire år. Det er nu tid til et genudbud. Planen er, at forsikringsmæglerydelsen udbydes
som en fire årig fællesaftale med mulighed for forlængelse. Ifølge udbudsplanen skal udbuddet være afsluttet, så det kan træde i kraft pr. 1. januar 2019.
NFS anvender i dag KMD Easy som forbrugsafregningssystem. Som offentligt ejet selskab
er NFS omfattet af de offentlige udbudsregler. Derfor går NFS med i et fællesudbud i Sam
Aqua regi sammen med 7 andre forsyninger.
Administrationen har frem til nytår en kampagne kørende omkring arbejdsglæde. Formålet
er at højne arbejdsglæden blandt afdelingens medarbejdere.
Chefgruppen besluttede efter ledelsesseminar sidste år at fokusere på at forbedre selskabets
interne kommunikation. Flere initiativer er iværksat - herunder faste personalemøder i hver
enkelt afdeling samt fornyelse af intranettet målrettet medarbejderne og ledelsen. Herudover
er der planlagt opsætning af infoskærme i alle afdelinger.

Til efterretning
Til behandling:

31.0 Salg af grund på Langelandsvej 20B
Punkt fra datterselskab NFS Renovation A/S
./.
./.

Tilbud vedlagt
Lejekontrakt for Langelandsvej 20B (Gl. forbrændingsbygning) vedlægges til orientering
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender beslutning truffet i NFS Renovation A/S og indstiller til generalforsamlingens godkendelse.
Godkendt

32.0 Gamle fordringer
Som opfølgning på orienteringspunkt fra sidste bestyrelsesmøde har Gældsstyrelsen nu
fremsendt tilbud om køb af privatretlige fordringer.
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Der vedlægges:
Danva-notat
Brev fra Gældsstyrelsen
Tilbud om køb af privatretlige fordringer
Det indstilles,
at direktør bemyndiges til at acceptere tilbuddet
Godkendt

33.0 Budget NFS A/S 2019
Budget 2019 for NFS A/S forelægges til bestyrelsens godkendelse, jf. vedlagte budgetmappe.
Budgettet udviser et overskud på kr. 577.000
Det indstilles,
at budget 2019 godkendes.
Godkendt
34.0 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

./.

Selskabet indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 28. november 2018 kl. 10.00
med vedlagte dagsorden.
Til efterretning

35.0 Mødeplan 2018
Mandag, den 10. december 2018 kl. 18.00
Godkendt
36.0 Information
Alle punkter
36.1 Intern information
Alle punkter
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36.2 Ekstern information
Alle punkter

37.0 Eventuelt
Fremtidig rekruttering blev drøftet
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