Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 6.9.2016
kl. 18.30 på Varmeværket.
Nysted d. 30.8.2016

Efter 3. punkt på dagsorden er der spisning.
Pkt. 1.

Fraværende.

Pkt. 2.

Godkendelse af dagsorden.

Pkt. 3.

De reviderede regnskaber for perioden 1.7.2015 – 30.6.2016 forelægges til godkendelse.
Resultatet er en overdækning på kr. 95.716.

Pkt. 4.

3 forbrugere har rettet henvendelse vedr. takstbladet fra 1.7.2016.
2 af forbrugerne har Lone og Rudi talt med på Varmeværket og forklaret stigningerne for faste
bidrag (m2 pris og abonnementsbidrag) og nedsættelserne for vaiable bidrag (MWh pris og
pålagte energibesparelser). De er begge tilfredse med forklaringen. Den 3. forbruger er der
lavet aftale om besøg i uge 36. Se bilag med notatet af de 2 møder.

Pkt. 5.

Lukket punkt pga. forbrugersag

Pkt. 6.

Afskrivning af følgende forbrugere, der alle er uerholdelige:
Forbruger X kr. 6.640,Forbruger X kr. 1.931,68
Forbruger X kr. 314,31
Forbruger X kr. 5.028,10

Pkt. 7.

Orientering om møde med Refa Kettinge Forsyning om muligheder for eventuelt samarbejde.
Notatet findes på bestyrelsens sider – udvalg for Nysted Bioenergi og Refa Kettinge Forsyning.

Pkt. 8.

Orientering om ophør af anlægskredit i Kommune Kredit pr. 30.6.2016. Afløses af et 7 årigt
serielån med variabel rente på kr. 560.000 (optimering af fremløbstemperatur i ledningsnettet)

Pkt. 9.

Guldborgsund kommunes ”Forslag til lokalplan 171 – solcelle- og solvarmeanlæg” er sendt i
høring. Dennis Grønbæk Christensen oplyser på forespørgsel fra Varmeværket, at kommunen
ikke har modtaget henvendelser om etablering af solvarmeanlæg i Nysted. Vi har derfor ingen
indvendinger mod forslaget.

Pkt. 10.

Dansk Fjernvarmes kursus om bestyrelsens overordnede rolle som ”vagthund”. Vi undersøger,
om det kan afholdes i Nysted i oktober måned.

Pkt. 11.

Forslag til mødekalender for året 2016-2017. Tag jeres kalender med. Hvem kan deltage i
årsmøde d. 27-28. oktober 2016 i København?
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Pkt. 12.

Eventuelt – herunder afholdelse af generalforsamling tirsdag d. 27.9.2016 kl. 18.00 på
Varmeværket med spisning efter generalforsamlingen.
Der serveres skipperlabskovs, som sædvanligt.
Der er flere punkter vi skal forberede os på:
Bestyrelsens beretning, valg at bestyrelsesmedlemmer (på valg er Lone, Hans Erik, Kim og Jan)
og valg af suppleanter (på valg er Janni og Lars)

Side 2 af 2
Nysted Varmeværk a.m.b.a. • Egevænget 1 • 4880 Nysted • E-mail: mail@nystedvarme.dk
Tlf. 54 87 10 80 • CVR.: 2769 5949 • www.nystedvarme.dk
Jyske Bank: Reg.nr.: 7318 Kontonr.: 1004893

