Dagsorden til bestyrelsesmødet tirsdag 13/11-2018 18.30
På Sydlangeland fjernvarme

Deltagere:
Fra bestyrelsen: Poul Arne Madsen, Kristian Peder Schou, Chano Clausen, Ulrik Kølle
Hansen, Jakob Figen Kromann, Ida Friis, Kim Carlsson, Morten fra DFP
Fra driftsledelsen: Michael Sørensen

1. Økonomimøde, opstartsmøde for kriterier vedr. ny kedel.
















xxx har haft kontakt med Danstoker. Tidsplanen er stram i forhold til den
estimerede tidsplan da det tager ca. 15-16 uger at producere kedlen.
Morten forventer at arbejdet med udbudsmaterialet kan fremrykkes med ca. 3
uger. Der indhentes 3-5 tilbud, disse er tidskrævende at gennemlæs, der er
sat 3 uger af til dette.
Der er afsat 14 dage til kontraktforhandling.
Når den endelige producent er fundet har denne ca. 10 mdr. til at kedlen står
klar til ibrugtagning.
Tegningsmateriale på bygninger, arealer mm. Tjæreborg kan lave dette, uden
dog at være sikre på at få opgaven – besluttet at det er det vi gør!
SRO- styring og regulering. Pumpestyring til netpumper bibeholdes.
Solfangeranlæg holdes særskilt.
Styreprogram, det drøftes om man skal beholde det nuværende
styreprogram. Det forventes at den der får opgaven kan levere et
styreprogram der kan arbejde sammen med alt andet på værket. Derfor skal
opgaven udbydes som en hovedentreprise. Vi kører videre med idss.
Nedbrydning af eksisterende anlæg – der skulle ikke være nogen
miljømæssige forhindringer i forhold til dette.
Tilbygning til askehal skal med i hovedentreprisen.
Det undersøges hvilke krav der er til antallet af nødudgange i ingeniør –
gangen.
Det eksisterende vandbehandlings-anlæg bibeholdes.
Der findes en pris på nitrogen kontra batterier.
Ny kompressor skal med i tilbuddet (den skal kunne ”klare” nitrogenanlægget
også hvis det er det vi vælger)

2. Spørgsmål vedr. udskiftning af unit på xxx



Der er udskiftet en unit på xxxxx. Dette til trods for at det kun var nødvendigt
at montere en trykdifference. Montøren har tillige lavet kosmetisk arbejde på
SLF´s regning. Der opfordres kraftigt fra bestyrelsens side til at bremse
montørerne inden de laver arbejde der ikke er aftalt.

3. Der er kommet forespørgsel fra xxxxxxx at de bliver fri for den faste pris pr
m2.
Det besluttes at der ikke laves en særaftale. Men hvis de ønsker at få afbrudt en måler
skal de ikke betale m2 pris for den del der afbrydes.

