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Carsten Kudsk og Jan R. Christiansen

Dagsorden:

13.0 Meddelelser fra formanden
Intet

14.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet
14.1 Brændselsforbrug fjernvarme
./.

Der orienteres om brændselsforbrug til fjernvarme.
Til efterretning

14.2 Siden sidst
Drift
Et målepunkt i et skab på Gedsbergvej har været påkørt. Det gav fejlmelding
på transmissionsledningen.
Termis
Central fladet kører nu med optimeret fremløbstemperatur. Det har medført
stigende returtemperatur. Der arbejdes på præsentation af målerdata fra forbrugerne i Termis.
Opgradering af Central Fladet
Opdatering af eldokumentation og renovering af udenomsarealer.
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.
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Ledningsnet
Der er fortsat aktivitet i Jagtenborg, en svag stigning i byggeriet ses. Kloakprojektet i Knudshoved-kvarteret følges.
Sommerbyen
Der er p.t. 15 interesserede kunder. Det undersøges, hvad det vil koste at tilslutte disse.
Renoveringsplan
Datagrundlag er under revision. Rambøll har præsenteret første oplæg.
Bondemosen mv.
Vi oplever en bevaret interesse for projektet og nye tilmeldinger. Etableringen af hovedledningen på Granvej er afsluttet. Der blev sat vand på torsdag
den 7. juli. Der arbejdes på hovedledningen fra pumpestationen på Skovkrogen og mod
tilslutningspunktet på Lundsager samt stik i Lervad-området.
Vindinge Rosilde og Industrivest
Projektforslag for Vindinge Rosilde er indsendt og Industri Vest indsendes, når høringsfristen for
Vindinge/Rosilde udløber.
Til efterretning

14.3 J.nr. 13.03.00P20 – Sag 2012/00616
Status Bondemose projektet
Projektet er beskrevet under tidligere orienteringspunkt. Projektet følger plan og budget.
Der er nu 237 tilmeldinger. Klage over placering af pumpehus behandles.
Til efterretning

14.4. J.nr. 13.03.00P20 – Sag 2016/00793
Vindinge/Rosilde projektet
./.

NGF Nature Energy har fremsendt indsigelse mod projektforslaget den 12. september
2016.
Gennemgang af vores fremsendte er foretaget af fa. NIRAS på vegne af NGF Nature
Energy.

./.

Det er fa. COWI, som har udarbejdet projektforslaget for NFS. De tilbageviser stort set
alle de påståede mangler i beregningsgrundlaget, som NIRAS i deres indsigelse påpeger.
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Begge partsindlæg er nu sendt til den videre myndighedsbehandling.
Til efterretning

14.5 Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber

./.
./.

På baggrund af den meget omtalte McKinsey rapport om effektivisering af den danske
forsyningsbranche og den deraf afledte debat om bestyrelsessammensætningen i selskaberne, har Dansk Fjernvarme fået udfærdiget vedhæftede rapport.
Analysen er udført af DAMVAD Analytics. Faktaarket, som vedlægges, uddrager hovedkonklusionerne af rapporten.
Til efterretning

14.6 Regeringens Forsyningsstrategi
Regeringen udsendte 15. september 2016 deres Forsyningsstrategi. Forsyningsstrategien
er regeringens oplæg til politiske drøftelser.
Forsyningsstrategien er udsendt via mail 15. september 2016.
Orientering til efterretning

Til behandling:
15.0 J.nr. 13.03.00S55 – Sag 2013/00691
Budget NFS Varme A/S 2017
./.

Budget 2017 for varmeforsyningen forlægges til bestyrelsens godkendelse, jf. vedlagte
budgetmappe.
Tilbagebetaling af overdækning for 2015 er indregnet i taksten.
Det medfører, at taksten foreslås nedsat fra kr. 0,4640/kWh til
kr. 0,4480/kWh med virkning fra 1. januar 2017.
For en kunde med et standardforbrug (hus 130m2 og 18.100 kWh) svarer det til en årlig besparelse
på kr. 269,60 (kr. 362,00 inkl. moms)
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Abonnement kr. 400,00/år bibeholdes uændret.
Fast afgift kr. 11,20 m2 etageareal bibeholdes uændret.
Det indstilles,
at bestyrelsen godkender budget og takster.
Godkendt

16.0 Mødeplan 2016 for NFS A/S
Torsdag, den 8. december 2016 kl. 17.00
Godkendt

17.0 Information
17.1 Intern information
Alle punkter

17.2 Ekstern information
Alle punkter

18.0 Eventuelt
Intet

Søren Svendsen
Albert Pedersen
John Schmidt
Per Jespersen
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen
/
Erik Hansen

Blad nr.

11

