Bestyrelses møde Sydlangeland Fjernvarme.
REFERAT

ØSTERSKOVVEJ 2B

DATO

26 marts 2018

MØDETYPE

Bestyrelses møde

ARRANGØR

Sydlangeland Fjernvarme

REFERENT

Jakob Kromann

DELTAGER DRIFT

Michael Sørensen

DELTAGERE BEST.

Poul Arne Madsen.
Jakob Figen Kromann.
Chano Clausen.
Ulrik Kølle Hansen
Birger Drost
Ida Friis
Kristian Peder Schou.

Dagsorden
GODKENDELSE AF REFERAT
DISKUSSION

Godkendelse af referat fra mødet 25 januar 2018

KONKLUSIONER

Godkendt

DISKUSSION

Orientering

a.

Biogasanlæg, Ulrik spørger ind til evt at etablere biogasanlæg på SLF

b.

Afskaffelse af tilskud til elproduktion og evt forhøjelse af prisen på fjernvarme

c.

MS orienterer om at PLC styringen til er gået i stykker, nyt er bestilt, Der er et hul i HK1, HK2 skal have renoveret
opriveren. Filteret i HK2 skal skiftes. HK2´s konvektionsparten er også defekt og skal svejses op igen.
Der har været en mindre oversvømmelse på værket. Ved denne lejlighed var der vandskade på værkets kontor. Her skal
der skiftes gipsplader et stykke op ad væggen.

d.
a.

MS mener at værket ligger for langt væk fra biogasanlægget nord på

b.

MS orienterer at SLF IKKE er indbefattet af prisstigningen da SLF aldrig har modtaget tilskud.

c.

Orientering modtaget.

d.

Orientering modtaget.

e.

-

HANDLINGSPUNKTER

a.

-

ANSVARLI
G

DEADLINEDATOER

b.

-

c.
d.
e.

MS
MS orienterer bestyrelsen om sagen løbende

Samarbejdsaftalen med Midtlangeland Fjernvarme

DISKUSSION

a.

Skift af målere

b.

Flytning af regnskabsår

KONKLUSIONER

a.

Midtlangeland garanterer at de når at skifte alle målere i 2018

b.

Revisor oplyser at flytningen af regnskabsåret skal med på generalforsamlingen som en vedtægtsændring.
Forbrugerne er orienteret.

HANDLINGSPUNKTER

a.
b.

MS holder midlangeland op på at de år det

ANSVARLI
G

DEADLINEDATOER

MS

-

DISKUSSION

Nye sager

a. omløb på anlæg hvor der er lukket for varmen
b. ombygning af oliekedel. Ny separat styring til oliekedel.
c. overslag på projekt fra DFP
d. åbne og lukkegebyr - ændring af vedtagelse fra sidste møde.
e. nye forbrugere

KONKLUSIONER

a.

Fra efteråret sættes der omløb på alle lukkede(afbrudte) installationer.

b.

Der skal laves en separat styring til oliekedlen. Dette arbejde skal udføres af DLE

c.

Det diskuteres i bestyrelsen hvorvidt der eventuelt skal installeres en 5MW eller en 6MW kedel. En 5MW kedel ville efter
MS´s mening komme til at køre for fuld kraft meget af tiden. Hans argument er at en 6 MW kedel ville komme til at
køre mere jævnt da den ikke skal køre for fuld kraft.

d.

Der er kommet priser (standartbeløb) fra Dansk Fjernvarme som SLF skal følge.

e.

HANDLINGSPUNKTER

a.

-

ANSVARLI
G

MS

DEADLINEDATOER

b.

MS taler med DLE om udførelsen af dette

c.

MS kontakter TJÆREBORG for at forhøre sig om
priser der.

d.

Taget til efterretning.

e.

-

MS

ØKONOMI
DISKUSSION

a. Restancelisten
b. Budgetopfølgning
c. fogedforretning

KONKLUSIONER

a.

211,019,57 i udestående

b.

Rundsendt ved mødet

c.

Midtlangeland fjernvarme har været rundt for at indkræve penge fra dårlige betalere.

HANDLINGSPUNKTER

a.

-

b.

-

c.

-

ANSVARLI
G

Eventuelt

DEADLINEDATOER

EVENTUELT

Næste møde
GENERALFORSAMLING

13/6-2018 19.30

NÆSTE MØDE

Aftales pr. mail. MS kontakter revisor for nærmere dato.

FORMØDE

Poul Arne Madsen
Formand

Chano Clausen
Næstformand

Jacob Kromann
Sekretær

Kristian Peder Schou
Kasserer

Ulrik Kølle Hansen

Birger Drost

Ida Friis

