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Referat
Fraværende: Jørn Terndrup, Peter Mollerup
Til orientering:

47.0 Meddelelser fra formanden
INTET

48.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
GENBRUGSBYGGEMARKED ER I DRIFT
MØDE MED NYBORG KOMMUNE OM FREMTIDIG
RENOVATIONSORDNING I NYBORG INDRE BY

49.0 Status mål
./.

Vedhæftet bilag med status på vedtagne mål
TIL EFTERRETNING

50.0 Regnskab pr. 30.09.2020
./.

Regnskab pr. 30.09.2020 med selskabets bemærkninger
TIL EFTERRETNING

51.0 Moms på levering af renovationsydelser
Kommunrne har vundet momssag i Landsskatteretten. Landsskatteretten har bekræftet, at ved
levering af renovationsydelser er der tale om en kommunal myndighedsopgave, og når denne leveres til private borgere og grundejerforeninger skal der ikke opkræves moms.
./.

Pressemeddelelse fra EY
TIL EFTERRETNING
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52.0 Siden sidst
- Ændring af lokalplan nr. 204 i samarbejde med Nyborg kommune mhp. opførelse af lagerhal på
Nyborg GBS
- Byggeansøgning for opførelse af skur på Nyborg GBS til opbevaring af fyrværkeri, herunder
anmodning om tilladelse til opbevaring af fyrværkeri på Nyborg GBS
- Fremtidig renovationsordning, herunder forhandling om ændret vilkår for renovationskørsel i
dist. 2 og 3, borgermøder, møde med boligforeninger, information til samtlige kunder, eventuelt
nye tiltag i sommerhusområder og i kolonihaver, forhåndstildeling af beholderstørrelse til samtlige husstande, registrering af kunders valg af beholder, design af sorteringslabels til beholdere,
afhentning af udgået beholdere, sletning af udgået beholdere i afregningssystem, mærkning af
beholder til haveaffald, mærkning af beholder til dagplejer, valg af placering af nedgravet container, udbud af behandling af indsamlede genanvendelige materialer m.m.
- Fællesudbud af indkøb og udbringning af renovationsbeholdere/-containere m.m.,
- Udbud af indkøb af røde kasse til husstandsindsamling af farligt affald,
- Fællesudbud af indkøb af poser til madaffald.
- Fællesudbud af behandling af indsamlet madaffald.
TIL EFTERRETNING

Til behandling:
53.0 Mødeplan 2021
23. februar
6. eller 13. april – Regnskab
25. maj – Strategidag
15. juni
24. august
26. oktober - Budget
7. december
MØDET DEN 7. DECEMBER 2021 FLYTTES TIL DEN 9. DECEMBER 2021
54.0 Information
ALLE PUNKTER

54.1 Intern information
ALLE PUNKTER
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54.2 Ekstern information

ALLE PUNKTER

55.0 Eventuelt
INTET
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