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Dagsorden:

Fraværende:

Til orientering:

32.0 Meddelelser fra formanden

33.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

34.0 Forsyningsanalyse
Pluss og EY har for 3. år gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beslutningstagere i forsyningssektoren.
Hovedkonklusioner vedlagt

./.

Til efterretning
34.1 Regionalmøde DANVA
Bestyrelsesmand og direktør deltog i DANVA regionalmøde den 4. september 2018 i
Ringsted.
Der orienteres fra mødet.
Søren Svendsens orientering til efterretning
34.2 Siden sidst
-

Renovering af pumpestation på lystbådehavnen med nye pumper, rør og el tavle.
Ny slampresse på Nyborg renseanlæg afventer levering.
Udskiftning af diverse pumper og ventiler på Nyborg renseanlæg.
Udbud på snekkepumper på Nyborg renseanlæg med udskiftning i efteråret licitation den 1110-18. Udbuddet blev vundet af WATERGROUP.
Udskiftning af risteinstallation på Nyborg renseanlæg.
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Udskiftning af pumper til spulevand med nye selvregulerende pumper og filtre.
Udskiftning af hovedtavle på Nyborg renseanlæg.
Udskiftning af pumper i intern pumpestation på Kløverhage renseanlæg.
Nye slamcontainere til Nyborg renseanlæg.
Udskiftning af tavle med nye frekvensomformere samt ny styring af pumper i biostyr delen på
Nyborg renseanlæg.
Udskiftning af cirkulationspumper til rådnetanken.
Opfølgning på udførte tv-inspektioner i opland Kløverhage renseanlæg.
Regnvandsledning over Svanedammen.
Kloakrenovering i Sommerbyen. Nyborg Kommune udarbejder overdragelsespapirer.
Til efterretning

Til behandling:
35.0 Budget NFS Spildevand A/S 2019
./.

Budget 2019 for spildevand forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe.
Forsyningssekretariatet har udmeldt den økonomiske ramme for 2019. Bestyrelsen har tidligere
besluttet, at taksten følger den til enhver tid gældende økonomiske ramme.
Det medfører at taksten på spildevand hæves til kr. 36,35/m3 ekskl. moms ( kr. 34,00 ekskl.
moms i 2018). Abonnement foreslås bibeholdt på kr. 500,00/år ekskl. moms.
Erhvervsvirksomheder med et forbrug > 500m3 er omfattet af en trappemodel – se takstblad.
Ved et årsforbrug på 120 m3 betyder det en stigning på kr. 282,00/år ekskl. moms og kr.
352,50/år inkl. moms.
Budgetteret overskud finansierer investeringer.
Tømningsordning
Tømningsordning skal hvile i sig selv og er udenfor den økonomiske ramme.
Det forslås at taksten bibeholdes uændret på kr. 440,00 pr. tømning. For øvrige takster vedrørende tømningsordning henvises til takstblad.

Det indstilles,
at budget og takstblad godkendes,
at takster for tømningsordning godkendes.

Godkendt
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36.0 Mødeplan 2018 for NFS Spildevand A/S
Mandag, den 10. december 2018 kl. 18.00
Godkendt
37.0 Information
Alle punkter

37.1 Intern information
Alle punkter

37.2 Ekstern information
Alle punkter

38.0 Eventuelt
Intet
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