Referat af bestyrelse møde d. 20.10.2015 kl. 17.00
på varmeværket.
Nysted d. 21.10.2015
Pkt. 1.

Fraværende:
Ingen.

Pkt. 2.

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Pkt. 3.

Driften:
3.1

Produktionstal:
Produktionstallene blev gennemgået; varmeforbruget svarer til det budgetteret.

3.2

Værket drift:
Varmeværkets tekniske dele er gennemgået og fundet klar til den kommende
fyringssæson.

3.3

Halm leverandørerne:
Ingen bemærkninger.

3.4

Forbrugerne:
Et dødsbo er behandlet i skifteretten som et bo udlæg, hvorfor der ikke er dækning
til kreditorerne. Vores tilgodehavende på kr. 913,99 afskrives herved.

3.5

Serviceordning:
Driftspersonalet er begyndt at følge op på forbrugere med for høje
returtemperaturer. Det er besluttet at grænsen er over 50o, hvilket var gældende for
ca. 50 forbrugere i september mdr. Når aflæsningerne er hentet ind d. 31.10.2015 og
er gennemgået sendes et brev til de berørte forbrugere. Typiske årsager til en for høj
returtemperatur kan være manglende radiatorkapacitet og/eller defekte ventiler i
varmevandsbeholdere.

3.6

Radionetværk:
Ingen bemærkninger.

3.7

Ledningsnet:
Vi har inden for det sidste år, modtaget et par henvendelser fra nogle
sommerhusejere om tilslutning til Nysted Fjernvarme. Vi har forespurgt alle
sommerhusejere om dette og har modtaget 3 tilkendegivelser. Vi skal have
tilmeldinger fra ca. 60 %, hvorfor sagen skrinlægges.

3.8

Hjemmesiden:
Vi er blevet opkoblet på Citrix som ligger i Dansk Fjernvarmes regi.
I nær fremtid vil vi kunne tilbyde forbrugerene at logge på eForsyning, på deres egen
konto og følge udviklingen i forbruget og dermed også temperaturer, se udvalgte
korrespondance, budgetter, årsopgørelser og øvrige stamdata.
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Referat af bestyrelse møde d. 20.10.2015 kl. 17.00
på varmeværket.
Nysted d. 21.10.2015
Pkt. 4.

Regnskab og budget:
4.1

Budget:
På budgettet for 2015-2016 er afskrivningerne ændret på Produktion og Distribution
efter forskrifter fra revisionsfirmaet. Budgettet godkendes.

4.2

Budgetopfølgning:
Regnskabet for perioden 1.7. – 30.9.2015 blev gennemgået og godkendt.

Pkt. 5.

Nysted Bioenergi og REFA Kettingeforsyning:
Vi skal i gang med kontraktforhandling i primo 2016.

Pkt. 6.

Orientering om forhåndsgodkendelse af kommunegaranti og kredit i anlægsfasen for lån til
optimering af temperatursæt i hovedledningen:
Vi har ansøgt Guldborsund kommune om en kommunegaranti på 700.000,00 kr. og afventer
svar fra GBS.

Pkt. 7.

Orientering om inspirationsmødet i Stege d. 8.10.2015:
Rudi og Lone har været til et spændende møde om geotermisk fjernvarmeproduktion hvor
Søren Berg Lorentzen fra Geotermisk selskab holdte foredrag.

Pkt. 8.

Udeladt.

Pkt. 9.

Eventuelt:
Suppleanter får fremmødehonorar for regnskabsåret 2015-2016 d. 29.6.2016.
Referater skal underskrives ret hurtigt efter mail fra Charlotte, idet de bliver lagt på
hjemmesiden i underskrevet udgave.
Sommerfest for personale, bestyrelse, ægtefæller og børn d. 25. juni 2016.

Pkt. 10.

Næste møde dato:
26.1.2016 kl. 17:00.
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