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                             Morsø Forsyning A/S 

                              Nørregade 3 
                       7900 Nykøbing M 

 
                 Tlf. 8213 0404 

 

 

 
Revisor Henrik Holst fra PWC deltager i pkt. 1.1 
Økonomichef Vivian S. Søndergaard deltager i pkt. 1.1 og 1.2 

Navn: Gitte Guldberg  

Direkte tlf.nr.: 8213 0400    

E-mail:                                            

morsoeforsyning@morsoeforsyning.dk 

 
 

Til stede: 

Uffe Korsgaard, UK, formand og mødeleder 
Poul Kristensen, PK 
Allan Riis Larsen, AL 
Vagn Kidmose VK 
Niels Kr. Østergaard, NKØ 
Gitte Guldberg GG, referent 
 
Afbud fra: 
Peter Therkildsen, PT 
Jesper Kirk, JK 
 
Inden mødet var kaffe med medarbejderne og rundvisning på udvalgte lokaliteter i Morsø Forsyning. 
 
 

 
Dagsordenen var som følger: 
 

1. Indstillings punkter 
1.1 Lukket 
1.2 Forretningsordenen for bestyrelsen i Morsø Forsyning A/S  
1.3 Løbeklubben Pinen og Plagen anvendelse af Morsø Vand A/S ejendom på den 

gamle golfbane  
1.4 Drænsager i Frøslev  
 

2. Orienterings punkter 
2.1 Lukket 
 

  3. Drøftelses punkter 
 Intet 

 
  4. Eventuelt 
 
 
Uffe Korsgaard bød velkommen. 

 
Ad 1.1 Lukket 

 
1.2 Forretningsorden for bestyrelsen i Morsø Forsyning A/S  

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 1. april 2016 
kl. 15:00 i Morsø Forsyning. 
Sted: Forsyningens mødelokale, Det Gamle Råd-
hus, Nørregade 3, Nykøbing Mors  
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Vedlagt er bestyrelsens forretningsorden, tilrettet som besluttet på bestyrelsesmødet den 12. februar 2016, 
til underskrift. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen bedes underskrive forretningsordenen. 
 
Beslutning 
Forretningsordenen blev underskrevet af de tilstedeværende. 
 
 
1.3 Løbeklubben Pinen og Plagens anvendelse af Morsø Vand A/S ejendom på den gamle golfbane  
Løbeklubben Pinen og Plagen har rettet henvendelse til Morsø Forsyning vedr. anvendelse af det gamle 
klubhus på den gamle golfbane. Løbeklubben har (via en historisk aftale med kommunen) gratis benyttet 
klubhuset mod at betale for forbruget. Nu ønsker man at sikre løbeklubbens evt. fremadrettede investeringer 
med renovering af stedet ikke er forgæves. 

Kort sagt ønsker løbeklubben at: 
1. Blive i lokalerne med en min. opsigelse på 5 år. 
2. Kunne tilbygge så de kan være der, de er pt ca. 300 medlemmer.(selvfølgelig med de relevante tilla-

delser) 
3. Kunne ændre på det i forvejen byggede - Flytte køkkenet, sætte 2 toiletter mere op oa. 
4. Rive det gamle udhus ned og bygge et nyt. (selvfølgelig med de relevante tilladelser) 
5. Bygge garager til deres Campingvogn og Trailer. 

Desuden oplyser løbeklubben at: 
- De er selvforsikrende. 
- De pålægger ikke Morsø Forsyning nogen økonomiske forpligtelser. 
- De har lagt 400m2 fliser hvor de opvarmer. 
- De har opsat lys ved P-pladserne  
- De har opsat troldteks plader i loftet i klubhuset for at isolere og lave lyden bedre i lokalet. 

Det kan ikke med sikkerhed siges, om der fremadrettet ved evt. myndighedskrav, kan blive behov for at råde 
over området. Det vil derfor være nødvendigt at tage dette forbehold ved en evt. kontraktindgåelse. 

Indstilling 
Bestyrelsen bedes beslutte om Morsø Vand A/S ønsker at indgå en aftale med løbeklubben på de 5 nævnte 
vilkår eller komme med krav andre/ændrede vilkår. 
 
Beslutning 
Der kan indgås en kontrakt med 5 års opsigelse og de 5 nævnte vilkår. Morsø Forsyning skal som en 
del af huslejen have mulighed for at benytte stedet til at holde personalearrangementer i klubhuset. 
Lejeprisen er der ud over 100 kr./år. 
 
 
1.4 Drænsager i Frøslev  
Morsø Spildevand har i 5 år afventet Morsø Kommunes aktion i forhold til de mange dræn der er tilkoblet 
Morsø Spildevands ledningsnet. På bestyrelsesmødet d. 24. april 2015 vedtog bestyrelsen derfor et notat 
vedr. procedure i forhold til dræntilslutninger. Det er den procedure der følges nu, samtidig afventes Energi-
styrelsens svar vedr. tolkning af loven i forhold til tilkoblede dræn, idet Morsø Kommune er uenig Mogens 
Moes/Morsø Forsynings tolkning af loven.  
 
På bestyrelsesmødet d. 6. november 2015, besluttede bestyrelsen, derfor at meddele dræntillederne i Frøs-
lev, som har modtaget brev om at frakoble sit dræn, at man forlænger fristen, hvor Morsø Spildevand A/S vil 
opkræve vandafledningsbidrag. Fristen udløber ved udgangen af april måned 2016. MF har endnu ikke mod-
taget svar fra Energistyrelsen, men det er aftalt med styrelsen, at der skal afholdes et møde hos Energisty-
relsen efter påske. På mødet medvirker fra MF Toke Larsen og GG samt miljørådgiver P V Nielsen. Endvide-
re medvirker en repræsentant fra DANVA, da emnet har stor bevågenhed og betydning for branchen som 
helhed. 
 
Indstilling 
Bestyrelsen bedes beslutte om fristen skal udskydes yderligere. 
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Beslutning 
Fristen udskydes til udgangen af år 2016. 
 
 

2. Orienterings punkter 
 
2.1 Lukket 
 
 

3. Drøftelses punkter 
 
Intet 
 
 

4. Eventuelt 
 
Intet 

 
 


