Bestyrelses møde Sydlangeland Fjernvarme.
REFERAT

ØSTERSKOVVEJ 2B

DATO
MØDETYPE

Bestyrelses møde

ARRANGØR

Sydlangeland Fjernvarme

REFERENT
DELTAGER DRIFT

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

DELTAGERE BEST.

Dagsorden

DISKUSSION

Orientering

Halm situationen er under kontrol, der er pt indkøbt 700 tons halm til xx øre/kg
Manglende varme Der har været udfordringer med at holde varme i ”enderne” Dette sker da der ikke er forbrug
Målerskift, der mangler at blive montert ca. 250 målere, pt er der monteret ca. 700
Ledningsnet, Der var mistanke om utætte ledninger, det viste sig at være forsyningens ledninger der havde læk.
Ristingevej, utæt ledningsnet, SLF har betalt for udbedringerne.
xxx, sagen er nu iorden, der er skiftet varmeunit
Nye forbrugere, xxxx
Afkøling ved forbrugerne, der har været problemer ved nogle forbrugere med afkøling (xxxxx
) Lindelse blandt andet)
Reparationer, weisskedlen har fået nye pumper hele vejen rundt, opriver har fået nye tænder , filter på HK er skiftet. Gamle
kedel har fået ny snegl i container.

KONKLUSIONER

DISKUSSION

Tilbud på forsikringer Top Danmark

Formanden har set på en 5 årig dækning fra TD. Der er ikke den store forskel i forhold til prisen hos Codan. Betingelserne er dog
ikke helt de samme. Blandt andet er bestyrelsesansvaret større selvrisiko.
Vi afventer med at skifte indtil situationen med skade på kontor er afsluttet.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLI
G

Michael spørger TP ang. vejhjælp

MS

Michael sørger for at bilen bliver ansvarsforsikret i stedet for
kasko

MS

Michael spørger til selvrisiko for bestyrelsesansvar

MS

DISKUSSION

DEADLINEDATOER

Ombygning af gammel styring/SRO-anlæg DME tilbud

Vi diskuterer de forskellige forudsætninger for tilbud, tidshorisont, økonomi mm
Michael ønsker at der i udbudsmaterialet sættes som krav at der benyttes en bestemt opriver.
KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLI
G

Michael rykker DFP for tider osv i forhold til udbudsmaterialet.
Der skal også sættes ”gang i den ” i forhold til tidshorisont og
bestyrelsens samt ms mulighed for at indhente erfaringer mm.

MS

DISKUSSION

DEADLINEDATOER

Regnskab

Bestyrelsen gennemgår regnskabet, der diskuteres småting i forhold til budgettet.

xxxxxxx

Eventuelt
EVENTUELT

Næste møde

NÆSTE MØDE
FORMØDE

Poul Arne Madsen
Formand

Chano Clausen
Næstformand

Jacob Kromann
Sekretær

Kristian Peder Schou
Kasserer

Ulrik Kølle Hansen

Birger Drost

Ida Friis

