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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 
Peter Therkildsen, PT 
Jesper Kirk, JK 
Gitte Guldberg GG, referent 

 
Dagsordenen var som følger: 
 

1. Indstillings punkter 
1.1 Gennemgang af bestyrelsens regnskabsmæssige ansvar v/ Henrik Holst, revisi-

onsfirmaet PWC  
1.2 Gennemgang af Regnskab 2015 for alle Morsø forsyningsselskaber  
1.3 Generalforsamling for Morsø Vand A/S, Morsø Varme A/S, Morsø Spildevand A/S   
      og Ejendomsselskabet af 2011 A/S. (Generalforsamling for Morsø Forsyning A/S      
      forventes afholdt i MK den 2/5)  
1.4 Lukket 
1.5 Budgetopfølgning pr. 31.03.16.  
1.6 Lukket 
1.7 Nyt logo  
 

2. Orienterings punkter 
2.1 Lukket 
2.2 Status på drift og anlæg  
2.3 Budgetkontrol 2015  
 

  3. Drøftelses punkter 
 Intet 

 
  4. Eventuelt 
 
Revisor Henrik Holst fra PWC og økonomichef Vivian S. Søndergaard  
Deltog i pkt. 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4. 

 
 
1. Indstillings punkter 
Ad 1.1)  
Statsautoriseret revisor Henrik Holst fra PWC gennemgik bestyrelsens regnskabsmæssige ansvar i forbin-
delse med gennemgang af regnskaber og de kommentarer og spørgsmål der var hertil. 
 

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 29. april 
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)  
Statsautoriseret revisor Henrik Holst fra PWC gennemgik Regnskab 2015 for Morsø Forsyning A/S, Morsø 
Spildevand A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Varme A/S og Ejendomsselskabet af 2011 A/S. 
 
Regnskab 2015, skattespecifikationer og protokoller for alle selskaber var fremsendt med dagsordenen. JK 
havde inden mødet fremsendt mange spørgsmål vedr. regnskaberne til direktionens administration. 
Spørgsmålene blev forsøgt besvaret ved regnskabsgennemgangen. JK vil have fremsendt lønsedler og ga-
gelister for de 5 højestlønnede i virksomheden. Den kontrol bestyrelsen skal foretage af regnskab og admi-
nistrationen fremgår af den vedtagne Forretningsorden. Revisor Henrik Holst oplyste at revisionen ved regn-
skabsgennemgangen havde kontrolleret de medarbejdere der har mulighed for at foretage udbetalinger. Der 
er foretaget kontrol af, at den udbetalte løn til disse medarbejdere svarer til kontrakten. Der ud over foreta-
ges der stikprøve kontroller. 
 
Henrik Holst roste administrationen for ”at der er styr på forretningen”, og de forbehold revisionen havde ta-
get for årsregnskaberne er normalt for selskaber af denne størrelse. I et mindre selskab som MF, er det ikke 
muligt med 100% funktionsadskillelse, men der er funktionsadskillelse i MF i det omfang det er muligt. Der 
kan f.eks. ikke udbetales eller overføres til konti uden at 2 personer godkender.  
 
Indstilling: 
Regnskaberne for Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Varme A/S 
og Ejendomsselskabet af 2011 A/S indstilles til godkendelse. 
 
Beslutning. 
Regnskaberne blev godkendt. JK med forbehold for sin underskrift for selskaberne Morsø Forsyning 
A/S og Ejendomsselskabet af 2011 A/S. Forbeholdene fremgår af JK’s notater på årsrapporterne. 
 
Direktionen henstiller til, at fremadrettede spørgsmål til administrationen og direktionen går gennem 
formanden som herefter kontakter direktøren, med de spørgsmål der ønskes svar på. 
 
Ad 1.3)  
Generalforsamlingsdagsordener og udkast til protokollater var fremsendt inden mødet. 
 
Uffe Korsgaard blev valgt som dirigent. 
 
Indstilling: 
Generalforsamling for Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Varme A/S og Ejendomssel-
skabet af 2011 A/S indstilles til afholdelse med underskrift af de respektive selskabers regnskaber for 
2015. 
 
Beslutning: 
Regnskaberne blev underskrevet. JK med forbehold for sin underskrift for selskaberne Morsø Forsy-
ning A/S og Ejendomsselskabet af 2011 A/S. Forbeholdene fremgår af årsrapporterne. 
 
Ad 1.4) Lukket 
 
Ad 1.5)  
Morsø Forsyning 
Budgetopfølgningen pr. 31.03.16 for Morsø Forsyning viser ingen væsentlige afvigelser. De afvigelser der fo-
rekommer drejer sig primært om tidsmæssige forskydninger mellem budget og forbrug. 
 
Morsø Spildevand 
Indtægterne for Morsø Spildevand viser en budgetafvigelse på 1.2 mio.kr. Denne fremkommer primært af 
disse faktorer: 
 
Indtægterne fra den variable del kender vi ikke førend til årskørslen. Vi kan dog se ud fra sidste års indtæg-
ter at salget er stærkt faldende, samtidig med at indtjeningen på storkunderne falder i takt med indfasningen 
af trappemodellen. Der er oprindeligt budgetteret med indtægter i det variable bidrag for 31,3 mio. kr., men 
set i relation til solgte mængder i 2015, er et mere realistisk tal 30,9 mio.kr. – Det vil sige et fald i omsætnin-
gen på 400 t.kr. Dette sammen med at Vejafvandingsbidragssatsen er blevet reguleret fra 4,5 % til 1 %. Det-
te bevirker at vores indtjening her falder med forventet 750 t.kr. i 2016.  
 
Budgetkontrollen for regnskab 2015 viste nogle væsentlige fokuspunkter for Morsø Spildevand.  
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Elforbruget på ledningsnettet har vist sig væsentlig større end forventet, hovedsageligt fordi der pumpes me-
re rundt i systemet. Dette være sig uvedkommende vand i form af dræn og stor nedbør.  
Bekæmpelse af svovlbrinte på ledningssystemet har også vist sig at være en dyr post som skal søges ned-
bragt. I 2015 blev der brugt 800 t.kr. på svovlbekæmpelse alene.  
 
Morsø Vand 
Budgetopfølgningen på regnskab 2015 viste en stigning i salg af vand. Denne reflekteres også over i 1 acon-
to for 2016.  
 
For produktionsomkostninger har der været merudgifter på oprydning af skovfældningen omkring vandvær-
ket. Mens der for distributionsomkostninger har været udgifter på reparation og service på varmepumpen. 
Dette skyldes til dels strømafbrydelsen, der var i forbindelse med at en kran kørte ind i højspændingslednin-
gerne. Det undersøges om der er forsikringsdækning på den del af beløbet.  
 
Budgetopfølgning pr. 31.03.16 for alle selskaber er vedlagt som bilag. 
 
Morsø Varme 
Budgetopfølgningen for Morsø Varme viser en større indtjening end budgetteret. Dette kan dog først konsta-
teres korrekt ved afslutningen af året hvor de faktiske solgte mængder kendes. 
 
På udgiftssiden har der været besparelser på gasindkøb, som falder sammen med vejret, samt et merforbrug 
i timer pga. ledningsbrud i Faarupparken. Dette har også resulteret i at der skal arbejdes med en større om-
gang ledningsrenovering i Faarupparken. 
 
Indstilling: 
Bestyrelsen bedes godkende budgetopfølgningen pr. 31.03.2016. 
 
Beslutning: 
Budgetopfølgningen godkendt. 
 
Ad 1.6) Lukket 

 
Ad 1.7) 
Kong Gulerod v/Michael Ruby præsenterede oplæg til nyt logo for Morsø Forsyningsselskaberne. 
 

Indstilling: 

Bestyrelsen skal besluttes om det præsenterede logo kan godkendes. 
 

Beslutning: 

Bestyrelsen godkendte logoet med den bemærkning at medarbejderne skal godkende logoet og UK 

bemyndiges herefter at vedtage logoet sammen med administrationen. 

 

2. Orienterings punkter 
Ad 2.1) Lukket 
 
Ad 2.2)  
Værker  

- Projektet omkring slamrenoveringen er startet, den gamle slamsilo er væk, og den firkantede tank er 
næsten hakket i småstykker, så etablering af ny udligningstank kan starte. 

- Grundvandssænkningen er startet og udgravningen til nyt udligningsrist og pumpeinstallation er fore-
taget. 

- Vi regner med at den gamle kedelbygning er ”skrællet færdig” i denne uge, så kan håndværkerne 
komme i gang med opbygning. Det glæder vi os, fyret er lukket ned, så vi holder varmen med alter-
native kilder. 

- Vi har haft udfordringer med vort analysefirma og samarbejdet, men der arbejdes på at fjernet de 
sidste uklarheder. 

- Morsø Kommune har bedt os samarbejde om deres handlingsplan for rottebekæmpelse, vi har for-
skellige udfordringer, som vi skal tage stilling til, men umiddelbart ser det ud til, at samarbejdet er 
meget konstruktivt. 

- Vi lægger sidste hånd på Scadaen, styringen af dekanteren er ikke optimal, så vi er nødt til at ofre en 
del timer på at få den del på plads. Det er vigtigt den kører optimalt, idet vore slammængder er øget, 
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siden vi er overgået til 1-trins drift. Vi beder Krüger overtage programmeringen af denne, så vi har al 
programmering samlet på få hænder for at sikre overblikket. 

- Der har været ekstra arbejde på Sundby Renseanlæg pga. nedbrud af maskiner. Det er repareret nu 
og kører igen. 

-  
Spildevand ledningsnet  
Regnvandsbassinet på Elsøvej, hvor oprensningen tidligere voldte problemer på grund af regnvand, er nu 
også oprenset. 
Pumpestationen på Råghøj er nu nedlagt og der er etableret en trykledning fra Tæbring til Råghøj, hvor den 
er koblet sammen med den eksisterende ledning fra Råghøj til Rakkerby. Det betyder at pumpestationen på 
Mikkelsbakken i Tæbring nu pumper spildevandet hele vejen til Rakkerby, uden en mellemstation på Råghøj. 
Vi har i stedet for sat en husstandspumpestation på Råghøj, der pumper spildevandet fra 2 husstande ind på 
trykledningen. Det er en pumpe på 1,5 kW, den erstatter de to 8 kW pumper, der sad i pumpebrønden på 
Råghøj. 

Vand og varme ledningsnet  
Vi har fundet flere utætheder på varmeforsyningsnettet i Faarupparken, som er blevet udbedret. Lednings-
nettet i Faarupparken er ved at være saneringsmodent, og vi vil kunne forvente flere reparationer i dette om-
råde. 
I forbindelse med ombygningen af trykforøger stationen på Hjordvej, udskiftes vandledningen fra Islandsvej 
til Hjordvej. De eksisterende Ø315 PVC rør er samlet med muffesamlinger som er tæt når røret er under tryk, 
når så røret mister trykket og der opstår vakuum på grund af højde forskellen, kan der trænge overfladevand 
ind i røret som kan forurene drikkevandet. Den nye ledning er en Ø 200 mm PE rør som fuldsvejses og 
trækkes inden i den eksisterende Ø 315. Undtaget er dog en strækning som lægges helt om, da det ellers 
ville komme til at ligge under Nykøbing Mors Fjernvarmes nye solfangeranlæg. Omkostningerne ved denne 
omlægning betales af Nykøbing Mors Fjernvarme. 
 
Øster Jølby pumpestation, Erslev kær pumpestationer  
Der er forhandlinger i gang med Morsø Kommune om at genbruge gammelt betonbassin på det gamle Øster 
Jølby renseanlæg som en slags regnvandsbassin, indtil at problemet med dræntilslutning til spildevandsfor-
syningsselskabet ledningsnet finder en løsning. Kommunen har tilkendegivet, at det er en god ide, og ser 
gerne ansøgning modtaget derom.  
 
Kommunen har konstateret, at et større areal, bestående af Øster Jølby skole, stadions, hal og landbrug, 
kan være drænet til kloakken ved Præstbrovej 296. Tidligere er det konstateret, at der kommer landbrugs-
dræn til kloakken vest fra Udvejen ved Th. Knudsensvej, som er tilsluttet den nye regnvandsledning, ved 
Søndervej 18. Ligesom dræn er tilsluttet i regnvandsstik inde på Ansgarvej 19. Dette drænvand kan ikke for-
sinkes i et evt. nyt regnvandsbassin vest for Grønningen. 
 
I det tilfælde der er koblet dræn på spildevandsledningen fra området, nord for Solbjerg Korsvej, vil det give 
udfordringer, såfremt det pumpes sammen med det separate spildevand fra Solbjerg, Solbjerg Korsvej, 
Dragstrup, Ballevænget og Øster Jølby, frem til en ny Erslev Kær Pumpestation.  Herfra pumpes det til 
Foodparken Pumpestation, og derfra til Østre Strand Renseanlæg. Dimensioneres det nye pumpesystem for 
drænvand, vil det skulle overdimensioneres, blive driftstungt, og der kan forventes lugtklager over svovlbrin-
te, og øget kemikalieforbrug grundet lang opholdstid i trykrørene i sommerhalvåret, hvor der ikke er drænaf-
strømning. Omvendt kan der forekomme overløb af urenset spildevand i vinterhalvåret, hvis pumpesystemet 
er tilsluttet dræn, men kun dimensioneres for den spildevandsmængde, det skal håndtere. Dræn bør kobles 
af. Det er pt. uvist hvilken holdning vandløbsmyndigheden har hertil. 
 
Pumpestationen, og det eventuelle genbrug af betonbassinnet skal prissættes endeligt, når der kan projekte-
res mere i detaljen. Betonbassinnet skal formelt regnes som midlertidig foranstaltning, men kan tænkes at 
være lig med den endelige løsning. Således, at det regnvandsbassin i Øster Jølby, der er optaget i investe-
ringsplanen med 2.000.000 kr. kan tænkes at udgå. 
 
Tilløbsledninger til Østre Strand renseanlæg  
Tilløbsledningerne til Østre Strand renseanlæg er etableret, og taget i drift. Der er ikke holdt aflevering, pga. 
en mindre skade, der skal udbedres, inden der kan lægges asfalt. Der vil herefter ikke forventes overløb ved 
marken Markedsgade 106. En ledningsstrækning under Morsø Vand er samtidig renoveret. 
 
Anlægget startede rigtig godt ved renseanlægget, hvor der er lerbund. Som arbejdet nærmede sig Markeds-
gade kom grundvandet, og der måtte sænkes med 2 grundvandssænkningsanlæg. Vejret var bedre end for-
ventet og uden langvarige perioder med regn og højvande i fjorden. Aflastningen af urenset spildevand i an-
lægsfasen, har derfor været minimal. 
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Det er lykkedes at opnå god synergi i projektet, idet Morsø Kommune har foretaget tilkøb af nyt fortov, og en 
lille rest asfalt. Herved er ledningsarbejdet afsluttet med, at vej og fortove i Strandparken mellem indkørslen 
til renseanlægget og Markedsgade renoveres, så vej og fortove er helt nye. Asfalt og fortove i Markedsgade 
blev fornyet på samme måde i 2011-12.  
 
Fasanvej etape 1, Kærvej etape 1 og Fruevænget  
Cowi havde frem til anlægsaktiviteten i Morsø Spildevand blev bremset i 2014, færdigprojekteret disse pro-
jekter. Projekterne har senere ændret sig, i forhold til investeringsplanen, og der har måttet foretages etape-
opdeling. 
 
Sådan, at der forventet, lige efter Bededagsferien udbydes: 
 
Fasanvej etape 1, der omhandler et kommende regnvandsbassin for Fasanvej og en større del af Refsham-
mer, 
 
Kærvej etape 1, der omhandler et regnvandsbassin for Kærvej til kommende separatkloak, 
 
Fruevænget separatkloak, der er separatkloakering af Fruevænget, og kort ledningsstump i Sallingsundvej. 
Projektet omhandlede oprindeligt en større ledningsstrækning i Sallingsundvej, der måtte anlægges, da 
kommunen lavede cykelsti i Sallingsundvej i 2014/2015. 
 
Orientering taget til efterretning. 
 
Ad 2.3)  
For Morsø Forsyning viser budgetkontrollen en overordnet afvigelse på knap 700 t.kr. Dette skyldtes pri-
mært en afvigelse på afskrivningerne på 570 t.kr., 100 t.kr. på færre renteindtægter, samt 230 t.kr. på IT, ho-
vedsagelig til rettelser og assistance i EVITA. Der har ikke været taget højde for tilgangen af hele implemen-
teringen af EVITA som blev aktiveret et år senere end forventet. For renteindtægterne har der været mod-
regnet tabsførte renter i forbindelse med oprydningen og overgangen til ny rykkerprocedure. Der har dog 
samtidig været en merindtægt på 100 t.kr. i gebyrer i kraft af den skærpede indsat på restanceområdet. 
 
Morsø Spildevand har i 2015 været ramt af flere ukendte faktorer; såsom faldende spildevandsmængder, 
nedjusteret vejafvandingsbidrag samt en afledt faldende indtægt på tanktømningsordningen. Derudover var 
der en fejlberegning i det faste bidrag som berettet om på tidligere bestyrelsesmøde. 
Samtidig har der i 2015 kunne ses effekten ved nedlæggelse af renseanlæggene i opland og hvordan om-
kostningerne har flyttet sig fra drift af renseanlæg til transport af spildevand ind til Nykøbing. Især el udgifter-
ne til pumpning af spildevandet i de tryksatte systemer, er steget markant. Fokuspunkter for budget 2016 
skal være på ledningsnettet. 
 
Budgetkontrollen for Morsø Vand viser et lille fald i den forventede budgetteret indtægt, dog skal der her 
bemærkes at salget er stigende, set i relation til tidligere år. Der er for distributionsomkostninger en stor bud-
getafvigelse på 589 t.kr. De primære afvigelser drejer sig om projektet vedrørende Dokumenteret drikke-
vandssikkerhed, som selskabet har fået 1:1 dækning på af Forsyningssekretariatet, og dermed skal driftsfø-
res, hvorimod det oprindeligt var budgetteret som et anlægsprojekt og dermed ikke i driftsbudgettet. El udgif-
terne til varmepumpen har langt oversteget det budgetteret og som det kan ses i regnskab 2015, er der net-
op kun balance mellem indtægt og udgifter for denne. Det er ikke muligt at hæve salgsprisen for overskuds-
varmen yderlige. 
 
Morsø Varme viser et budget i balance. Der har i året været et fald i omsætningen, men denne har kunnet 
modregne sig direkte i gasindkøb, hvilket er forventeligt da begge poster er vejrafhængige. Selskabet fort-
sætter sin afviklingsplan af tidligere opsparet overdækning. 
 
For Ejendomsselskabet af 2011 A/S er der en enkelt afvigelse på de finansielle indtægter i kraft af at vi an-
vender overskudslikviditeten i selskabet til kortfristet lånefinansiering i de øvrige selskaber. Udover denne 
post er regnskabets resultat som budgetteret. 
 
Orientering taget til efterretning.  
 
 
Ad 3) 
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Intet 
 
 

Ad 4) 
 
Intet 

 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Dato Uffe Korsgaard  Dato Peter Therkildsen 
 
 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Dato Vagn Kidmose   Dato Poul Kristensen 
 
 
 
 
___________________________________  ___________________________________ 
Dato Allan Riis Larsen  Dato Niels Kr. Østergaard 
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Dato Jesper Kirk 
 


