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- Dit eget lokale forsyningsselskab ! 
 
 
 

 

 

 
 
Deltagere: 
Uffe Korsgaard (UK) (formand og mødeleder) 
Peter Therkildsen, PT (næstformand) 
Poul Kristensen (PK) 
Vagn Kidmose (VK) 
Niels Kr. Østergaard (NKØ) 
Allan Riis Larsen (AL) 
Jesper Kirk (JK) 
Gitte Guldberg (GG, direktør, referent) 
 

Dagsordenen var som følger: 
 
1. Indstillings punkter 

1.1 Lukket 
1.2 Forslag til investeringsbudget 2017 og fremadrettet investeringsprognose 
for Morsø Spildevand A/S Åbent 
1.3 Koncerninterne aftaler til godkendelse Åbent 
1.4 Lukket 
1.5 Lukket 
1.6 Lukket 
1.7 Lukket 
1.8 Lukket 

 

2. Orienteringspunkter 
2.1 Orientering vedr. arbejdet med Strategi 2020 i 2017 Åbent 
2.2 Status på drift og anlæg Åbent 
2.3 Lukket 

 

3. Drøftelses punkter 
 
4. Eventuelt 
 
Projektchef Toke Larsen og ledningschef Jan Snæver deltog i punkterne 1.1, 1.2.  
 

1. Indstillings punkter 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
De udsendte datoer for bestyrelsesmøder i 2017 blev godkendt. GG indkalder via kalenderen. 
 
Ad 1.1.) Lukket 
 
Ad 1.2) Åbent 
Forslag til investeringsbudget 2017 og fremadrettet investeringsprognose for Morsø Spildevand 
A/S vil blive gennemgået på mødet. Der var en simulering af hvilke konsekvenser det har, hvis der 
flyttes på investeringerne fra år til år. 
 

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 16. december 
2016 kl. 12:30 i Morsø Forsyning.  
Sted: Forsyningens mødelokale, Det Gamle Rådhus, 
Nørregade 3, Nykøbing Mors  
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I forslaget til investeringsbudget 2017 er der sket tilretning af garantiprovisionssatsen fra Morsø 

Kommune for så vidt angår de historiske lån.  

Direktionen fremlægger et forslag med et investeringsbudget på 30,1 mio.kr. med et forventet 

lånebehov på 21,8 mio.kr. Såfremt bestyrelsen skulle ønske ændringer i budget 2017, vil der af 

beregningen i fanen ”Til godkendelse den 16.12.16” fremgå beløb til godkendelse. 

Ved sidste bestyrelsesmøde blev der talt om kloakseparering af Gasværksvej. For at give 

bestyrelsen et overblik over kloak- og bundforholdene i området, er der udarbejdet en beskrivelse 

af området ved Gasværksvej. Til beskrivelsen hører kortmateriale. Beskrivelsen og kortmateriale 

blev gennemgået for at bestyrelsen kunne få et overblik, og forståelse for de anlægsmæssige 

udfordringer der er i området, i det der overvejende er blød bund.  

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende følgende; 

Investeringsbudget 2017 

Forventet låneramme 2017 med henblik på ansøgning om byggekredit via Kommunekredit 

med garantistillelse fra Morsø Kommune. 

Beslutning: Bestyrelsen godkendte det foreslåede: 

Investeringsbudget for spildevand i 2017 på 30,1 mio. kr. 

Forventet låneramme i 2017 på 21,8 mio. kr. med ansøgning om byggekredit via 

Kommunekredit med garantistillelse fra Morsø Kommune. 

Ad 1.3) Åbent 
Koncerninterne serviceaftaler selskaberne imellem, har gennemgået en større opdatering. De 
seneste aftaler er fra 04.03.2011.  
 
Aftalerne er blevet opdateret med følgende: 
 
Anvendelse af driftsmaskiner og -personel af datterselskaber 
Anvendelse af fordelingsnøgle – og præcisering af pris 
Den løbende revision og afrapporteringen til bestyrelsen* 
 
Koncerninterne serviceaftaler, selskaberne imellem, skal indeholde: 
Servicevirksomheden skal sikre at der er indgået skriftlige serviceaftaler for koncerninterne 
transaktioner, der som minimum skal indeholde oplysninger om,  

1) hvilke virksomheder eller personer virksomheden har forbindelse med,  
2) vilkårene for transaktionerne, herunder beskrivelse af beregningsgrundlag af pris for hver 

enkelt type transaktion,  
3) omkostningsfordelingsmetode og  
4) øvrige forhold af væsentlig betydning.  

 
 * Siden 2011 er der foretaget en ændring i praksis (anvendelse af fordelingsnøgle på 

kundeservicedelen) Derudover er eksisterende praksis blot specificeret. Derfor vurderes det at 
afrapporteringen kun skal ske ved ændringer fremover.   

 
Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende de tilrettede serviceaftaler 
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Beslutning: Bestyrelsen godkendte de tilrettede serviceaftaler, og bad om at sådanne 
formelle godkendelser fremsendes til godkendelse på e-mail. Så de ikke optager tid på 
bestyrelsesmødet. 

 
Ad 1.4) Lukket 
 
Ad 1.5) Lukket 
 
Ad 1.6) Lukket 
 
Ad 1.7) Lukket 
 
Ad 1.8) Lukket 

 
2. Orienteringspunkter 
 
Ad 2.1) Åbent 
MF arbejder videre i 2017 med målene fra Strategi 2020. Der blev gennemgået en generel 
opfølgning af målene og en konkretisering af hvilke opgaver der specifikt arbejdes med i 2017. 
Endvidere blev Udviklingstavlen som mål, intern kommunikation og udvikling bl.a. styres ud fra i 
2017 forevist bestyrelsen. 
 
De vedtagne strategi 2020 mål ses herunder: 

1. Vi vil have etableret en optimal kommunikation med kommunen 

2. Vi vil jagte uvedkommende vand i systemet 

3. Vi vil skabe klarhed over model for den fremtidige fjernvarmeforsyning 

4. Vi vil have en afklaring omkring administrationsbygningen 

5. Vi vil arbejde videre med energieffektivisering 

6. Vi vil gennemføre hele strategiprocessen i Morsø Forsyning, og vi vil sikre ejerskab til 

målene i hele organisationen 

7. Vi vil styrke den interne kommunikation 

8. Vi vil være mere synlige udadtil og ses som forsyningsselskabet Morsø Forsyning A/S 

 
Ad 2.2) Åbent 
Administration 
Der er sendt aflæsningskort ud til øens kunder. For så vidt angår samarbejdet med de private 
vandværker, køber vi i år 3.100 aflæsninger direkte fra vandværkerne, fremfor selv at hente dem 
hos forbrugerne. Det er mere end en fordobling siden 2015. 
 
Vi søger en ny driftschef for værkerne. 
 
Morsø Vand har modtaget sin endelige økonomiske ramme for de næste 4 år. Rammen var 
vedlagt som bilag. De økonomiske rammer for spildevand blev modtaget lige inden 
bestyrelsesmødet, og fremsendes med nærværende referat. 
 
Mht. daglig drift og anlæg for vand, spildevand og varme er der intet nyt siden sidste 
bestyrelsesmøde, se venligst referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
 
Ad 2.3) Lukket 
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3. Drøftelses punkter 
Intet 
 
 
4. Eventuelt 
Intet 
 
 
 
 


