Referat fra bestyrelsesmøde nr. 9-2021
Tirsdag den 28. september 2021 kl. 1800
Sted: Maglemølle 62
Tilstede:
Mødeleder:
Referent:
Øvrigt tilstede:
Afbud:

Lindy Nymark Christensen, Lars Fischer, Hanne Sørensen, Peter Frederiksen, Birgit Rasmussen og Kristoffer Petersen
Formand Lindy Nymark Christensen
Jens Andersen
Gert Jensen
Jens Møller

ÅBEN DAGSORDEN

75. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

76. Godkendelse af referat.
Godkendelse af referat fra møde nr. 8 den 24. august 2021.
Beslutning:
Referat godkendt.

77. Orientering fra formand og direktør.
Orientering om klage fra en kunde om betaling af tilslutningsbidrag.
Svar af 15. september 2021 fra Næstved Byråd vedrørende vores henvendelse af 12. februar 2021
vedrørende udvidelse af fjernvarmeområde i Næstved by (bilag 77.1 og 77.2).
Afgørelse fra Forsyningstilsynet i forrentningssagen (bilag 77.3)
Klage fra en entreprenør ved et udbud.
Udkast til afgørelse fastsætter prisloftet for affaldsvarme til 100 kr./GJ for 2022.
15. september 2021, besøg fra Rotary-klub.
21. september 2021, deltagelse i strategiseminar ved Greve Fjernvarme.
Beslutning:
Orientering taget til efterretning.

78. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021.
Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet.
Bilag 78.1 – Budgetopfølgning pr. 31. august 2021
Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse.
Beslutning:
Indstilling godkendt.

79. Energispareordningen.
For andet år i træk er Næstved Fjernvarme udtrukket af Energistyrelsen til kontrol af vores indberettede energibesparelser. Vores indberetning foregår gennem Dansk Fjernvarme og vi har fulgt
deres anvisninger og vejledninger til dokumentation gennem processen.
Energistyrelsen har fremsendt et udkast til afgørelse, hvor vores indberettede energibesparelser
underkendes.
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I samarbejde med COWI og Dansk Fjernvarme Handelsselskab søger vi nu at fremsende den efterspurgte dokumentation.
Bilag 79.1 – Energistyrelsen, udkast til afgørelse.
Bilag 79.2 – Bilag 1 til udkast til afgørelse.
Til orientering.
Beslutning:
Orientering taget til efterretning.

80. Medlem af Dansk Industri.
Vi har i dag 2 lokalaftaler, som regulerer løn- og ansættelsesforholdene ved Næstved Fjernvarme.
En vedrørende det tekniske personale og en vedrørende HK-personalet. Aftalerne er fra henholdsvis 2000 og 2007.
Aftalerne er en blanding af Industriens Overenskomst og KL’s overenskomster. Det gør at det til
tider kan være svært at tolke reglerne rigtigt. I den anledning har vi ført drøftelser med Dansk Metal og medarbejderrepræsentanter for det tekniske og administrative personale. Der er stor enighed om, at vi bør omlægge vores nuværende aftalesystem til at vi følger overenskomsten under
Dansk Industri.
Udgangspunkt for omlægningen er at den skal være omkostningsneutral for Næstved Fjernvarme.
Arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri kan på vores vegne og i samarbejde med berørte fagforeninger gennemføre denne omlægning. Det kræver dog, at vi er medlem af Dansk Industri, hvilket vi ikke er i dag.
Et medlemskab andrager 0,24% af lønsummen svarende til ca. 20.000 kr. årligt. Medlemskabet
sikrer også at vi får juridisk bistand ved eventuelle tvister.
Administrationen indstiller, at Næstved Fjernvarme melder sig ind i Dansk Industri.
Beslutning:
Indstilling godkendt.

81. CO2-fangst.
Efter aftale med Lars Fischer, skal CO2-fangst på affaldsforbrændingsanlægget drøftes i bestyrelsen.
På mødet omdelte Lars nogle plancher der nærmere beskriver teknologien (mikrobølgereaktor)
omkring CO2-fangst og varmeudnyttelse.
Bilag 81.1 – beskrivelse af mikrobølgereaktor.
Administrationen indstiller emnet til nærmere drøftelse.
Beslutning:
Det blev aftalt, at virksomheden bag teknologien skal inviteres til deltagelse i vores strategiseminar den 12. november 2021.

2

82. Eventuelt.
Intet til referat.

83. Næste møde.
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 2. november 2021 kl. 1800.

Jens Andersen
30. september 2021
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