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Dagsordenen var som følger: 
 

1. Indstillings punkter 
1.1 Valg af næstformand i Morsø Forsyningsselskaberne 
1.2 Underskrift af Forretningsordenen 
1.3 Oplæg ved advokat Jacob S. Christiansen, Lett 
1.4 Lukket 
1.5 Lukket 
1.6 Lukket 
1.7 Fastsættelse af dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde primo april 2016  
  

 2. Orienterings punkter 
2.1 Redegørelse for anlægsinvesteringerne for 2015 
2.2 Status Nykøbing Enge  
2.3 Lukket 
2.4 Generel orientering vedr. drift og anlæg  
 

  3. Drøftelses punkter 
 Intet 

 
  4. Eventuelt 
 
 

Formand Uffe Korsgaard bød velkommen. 

 
1. Indstillings punkter 

 
Ad 1.1)  
Peter Therkildsen blev valgt som næstformand. 

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 12. februar 
2016 kl. 12:30 i Morsø Forsyning. 
Sted: Forsyningens mødelokale, Det Gamle Råd-
hus, Nørregade 3, Nykøbing Mors  
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Ad. 1.2) 
Følgende rettelser til Forretningsordenens pkt. 4.1 blev vedtaget: Første sætning bibeholdes. Anden sætning 
erstattes af: Forhandlingsprotokollen kan føres af en sekretær, direktøren eller et bestyrelsesmedlem. Den 
tredje sætning fjernes.  
 
Forretningsordenen tilrettes og underskrives ved næstkommende bestyrelsesmøde d. 29/4 2016. 

  
Ad 1.3)  
Advokat Jacob S. Christiansen fra Lett og orienterede vedr. bestyrelsesarbejdet i aktieselskaber og vandsel-
skaber med nedenstående agenda. Alle fik udleveret kopi af powerpoints. 
 
1. Selskabslovens spilleregler – ansvar og opgaver for generalforsamling, bestyrelse og direktion 
2. Forsyningslovgivningen og rammer for selskabernes aktiviteter samt organisering 
3. Kommunens som aktionær og som myndighed. 
4. Takstfastsættelse og godkendelseskompetence 
5. Regler om aftaleindgåelse på markedsmæssige vilkår, herunder betydning af Stoploven 
6. Offentlighedsloven og tavshedspligtsregler 
 
Ad 1.4) Lukket 
 
Ad 1.5) Lukket 
 
Ad 1.6) Lukket 
 
Ad 1.7)  
I forbindelse med klimatilpasningsprojekt i Nykøbing Enge er der indgået en kontrakt med Morsø Kommune 
med henblik på, at der kan søges medfinansiering til klimatilpasningsprojekter. Projektet skal i henhold til 
kontrakten først godkendes af Morsø Spildevands bestyrelse. Da der ikke i skrivende stund forefindes et pro-
jekt til godkendelse, skal der sikres en dato for et ekstraordinært bestyrelsesmøde primo april 2016. Det er 
nødvendigt, da ansøgningsfristen til Forsyningssekretariatet er d. 15. april 2016, hvis projektet skal nå at 
komme med i prisloft 2017. 
 
Ved det ekstraordinære bestyrelsesmøde vil der være mulighed for rundvisning på anlæggene for dem der 
ønsker. Medarbejderne vil rigtig gerne se bestyrelsen, derfor ønskes det at være indenfor arbejdstiden hvis I 
skal se virksomheden i vigør. 
 
Beslutning: Dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde er fastsat til fredag d. 1. april 2016 kl. 12:30. 
 
 

2. Orienterings punkter 
 
Bestyrelsen tog nedenstående punkter og orientering til efterretning. 
 
Ad 2.1)  

Spildevand 

Det oprindelige anlægsbudget for Morsø Spildevand 2015 var 24.495.600 kr. Her er der i 2015 lavet arbejder 

for 15.889.920 kr. Det betyder et mindre forbrug på total 8.605.680 kr. i forhold til det budgetterede.  

 

I 2015 er der sket separatkloakering i Nykøbing by. Kirkegade, Havnegade og den lange strækning på Sal-

lingsundvej i forbindelse med at Morsø Kommune etablerede cykelsti. Derudover er der sket en opsamling 

på de områder der er blevet strømpeforet indenfor de sidste par år. Anlægsåret har båret præg af forarbej-

derne til tilløbsledningen ud mod Østre Strand, samt flytningen af Maagevej pumpestation. 

 
Kloakering i det åbne land blev allerede tidligt på året bremset af den offentlige politiske debat omkring kloa-
keringen i Glomstrup. Hertil kom også lov L 86 Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spil-
devandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økono-
miske forhold. Loven giver fra d. 22. januar 2015 kunderne mulighed for bl.a. udskydelse af krav om tilslut-
ning i 3 år samt lån til etableringen gennem forsyningsselskabet. I samarbejdet med Natur & Miljøs driftsaf-
deling blev det besluttet at genoptage arbejdet i spildevandsplanens tillæg 5, hvor myndigheden vil gøre 
kunderne opmærksomme på at kloaktilslutningen fortsat er gældende. Endvidere er det aftalt at gennemgå 
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kommunens resterende ejendomme med krav om forbedret rensning med henblik på at tilpasse den nye 
spildevandsplan til den nuværende situation. 

 

Projektet med renovering af pumpestationer blev skudt i gang med to af de store pumpestationer på hen-

holdsvis Stensagervej og Nøråvej samtidig med at adgangsvejene til stationerne er reetableret og sikret. Der 

er på renovering af pumpestationer forbrugt 1.4 mio.kr. i 2015. 

 

På Østre Strand renseanlæg har der været fuld gang i optimering og renovering. Undervejs er der dukket 

ting op som har været nødvendige at lave øjeblikkelig såsom; udskiftning af spadeventil, indløbspumpen og 

cirkulationspumpe. Derudover er der arbejdet intens med styringen af værket og ikke mindst ledningsnettet. 

Der er på produktionsanlægget anvendt 4.5 mio.kr. i 2015 

 

Vand 

Anlægsarbejder for Morsø Vand A/S i 2015 endte med et forbrug på 1.693.887 kr. mod forventet 4.895.000 

kr. Der er i forbindelse med tilløbsledningen til Østre Strand blevet renoveret flere stikledninger i området. 

Visse projekter har vist sig mere komplekse og tidskrævende såsom sikring af vandgennemstrømningen i 

vandtårnet på Floravej. Derudover blev den forventede udskiftning af vandmålere udsat til 2016.  
 
Der blev på mødet vist en specifikation af udgifter. Det blev aftalt at de fremadrettede specificerin-
ger/budgetopfølgninger er på niveau med de vedtagne budgetter. 
 
Ad 2.2)  
Se venligst pkt. 1.7. 
 
Ad 2.3) Lukket 
 
Ad 2.4)  
Stoplovserklæring 
Revisorens (PWC) erklæring er fremsendt til Morsø Kommunes revisor BDO. BDO skal bruge erklæringen til 
stoplovsindberetninger til Forsyningssekretariatet.  
 
Vand 
Projekt Aquis (ledningsrenovering og ventillukkeplan) er startet i forbindelse med DDS-arbejdet i samarbejde 
med Alectia. Deres rådgivere på Aquis er imidlertid ikke længere ansat i firmaet, men deres forpligtelser er 
overgivet til Envidan. De virker kompetente, og vi er i gang med at søge de sidste oplysninger, så projektet 
kan afsluttes. 
 
Ombygningen af trykforøger stationen på Hjordvej er i fuld gang, og forventes afsluttet i løbet af denne må-
ned. 
 
Spildevand 
Arbejdet på de nye tilløbsledninger fra Markedsgade til renseanlægget er startet ved indløbet. Der er et fint 
samarbejde med den udførende entreprenør. 
 
Der er stadig udfordringer med madaffaldet, og der er løbende dialog med kommunen, der søger at optimere 
løsningen i samarbejde med renovationsfirmaet og vognmanden. 
 
Alle planer er klar til at kunne påbegynde ombygning af den gamle blæserbygning, så den kommer til at 
rumme SRO og laboratorie. Dette projekt afhænger af rådnetanken, der skal tømmes for slam, hvilket har gi-
vet en del hovedbrud. Der er kommet frem til en fornuftig og billig løsning, som Krügers sagkyndige på bio-
gas har godkendt. 
 
Der er sendt udbudsmateriale ud på slamprojektet. Der er inviteret 3 firmaer på byggeentreprisen, 4 på sme-
deentreprisen og 4 på pumpeudbuddet og 3 på el-entreprisen. Det er lokale firmaer plus et enkelt udenøs på 
hver entreprise. Hele projektet kan ifølge planen afsluttes i uge 42. Der vil dog blive en del oprydningsarbej-
de, som kommer til at række ind i 2017. 
 
I øjeblikket er der for renseanlægget kun ledningsplaner på papir fra de forskellige projekter, der er udført 
gennem tiden. Der er tale om ledninger til vand, tilbageløbssikret vand, teknisk vand, spildevand, slam, ke-
mikalier, luft, regnvand, drænvand og kabelrør. Disse er afbildet forskelligt på de forskellige kort. De sidste 
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ledninger er indtil videre kun målt op, og det er mere end uoverskueligt at få et overblik. Dette bliver ikke 
bedre, når vi lægger endnu flere ledninger og samtidig graver gamle ledninger op eller afpropper dem. Det er 
derfor et passende tidspunkt og et meget stort ønske at få sikret dokumentationen for eftertiden ved en digi-
talisering af ledningsnettet.  
 
Regnvandsbassin i Solbjerg er nu oprenset mens bassinet Elsøvej 10 i Nykøbing har voldt problemer på 
grund af megen regn. Den afventer derfor en længere tør periode og gerne med lidt frost. 
Vi er ved at være klar til opstart på renovering af pumpestationen Mikkelsbakke 18 i Tæbring, samtidig fjer-
nes pumpestationen på Rågehøj og erstatter den med en hustandspumpestation, Rågehøj skulle ligeledes 
have været renoveret nu, så der spares en del anlægsudgifter på det, og efterfølgende også driftsomkost-
ninger, da en husstandspumpestation ikke bruger så meget strøm som Rågehøj gjorde/gør. 
 
Varme 
Shunten er næsten færdig men ikke i drift endnu. Der følges op på hvordan effekten i forbrug/produktion bli-
ver. Der tages kontakt til enkelte større forbrugere med henblik på rådgivning om, hvordan de kan udnytte 
varmen bedst muligt, da de p.t. sender vandet tilbage med høj returtemperatur. 
 
Under frostvejrsperioden blev der fundet et par steder med utætheder på varmeforsyningsnettet, som nu er 
blevet udbedret. Det har resulteret i at vandtabet er blevet reduceret fra 6,5 m³/døgn til ca. 1 m³/døgn. 
 
 

3. Drøftelses punkter 
 
Intet 
 
 

4. Eventuelt 
Intet 

 
 
 
 


