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Fraværende:
1.

Godkendelse af sidste referat

Afgørelse:
Godkendt.
Ej tilstede: Lasse Andersen.

2.

Godkendelse af dagsorden

Afgørelse:
Godkendt.
Ej tilstede: Lasse Andersen.

3.

Status for Søndervangs projekt

1. Husets Energi gør screeningen færdig og ringer det lille område, som
mangler. Derefter afleverer de en samlet oversigt over, hvem de har
kontaktet, hvem der har svaret (ja, nej, måske/ved ikke) og på hvilke
adresser.
2. Overordnet tidsplan:







4. kvartal 2015: Afklaring af afregningsmodel og vilkår
Marts 2016: Informationsmøde. Afvikles i uge 9.
Invitation i uge 7. Invitationen skal klargøres medio februar
2016. Husets Energi deltager med oplæg mm.
1. kvartal 2016: målrettet rådgivning til tvivlere og de som siger
nej i første omgang (energitjek) v. Husets Energi.
Afsluttes med samlet rapport over hvem der ønsker tilslutning.
Efter 1. kvartal, videre med projektforslag og implementering.

Afgørelse:
Planen blev tiltrådt.
Ej tilstede: Lasse Andersen.
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4.

Udbud af units og installationsarbejder
For at sikre bedre bruger- og projektøkonomi i
Søndervangsprojektet arbejdes der med udbud på
fjernvarmeunits og brugerinstallationer, som Ringsted
Fjernvarme, VVS-installatører og forbrugere kan have
både praktisk og økonomisk fordel af.
Fremtidig mulighed for ”Udvidede abonnement”
Der arbejdes der med en ny ordning som kaldes
”Udvidede abonnement”, hvor Ringsted Fjernvarme
påtager sig et større ansvar mod ekstra betaling.
Ordningen vil være frivillig, men vurderes at blive en
fordel for alle som fremover vil benytte sig af
muligheden og dermed gøre fjernvarmen i Ringsted
endnu mere attraktiv.
Mulig rabat ved tilslutning samtidig med
anlægsprojektet for fordelingsledning
For at opnå så gunstig projekt- og driftsøkonomi som
mulig, vil der blive regnet på mulig økonomisk gevinst
ved en rabat ved gunstigt tilslutningstidspunkt.
Plan for ovennævnte 3 tiltag er beskrevet i vedhæftet
notat(version 2) af den 16. november 2015. Indholdet
gennemgås og drøftes på mødet.

Afgørelse:
Planen blev tiltrådt og brugerrådet anbefalede, at bestyrelsen
godkender planen og at der arbejdes videre på sagen.

Ej tilstede: Lasse Andersen

5.

Status og indstilling vedr. ekstra halmkedel
Vurderinger og analyser peger på, at en ny 8 MW
halmkedel
placeret
ved
det
eksisterende
halmvarmeværk på Jættevej vil være den mest
fornuftige løsning.
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Betingelserne for at projektet kan gennemførers og
den umiddelbare økonomi herfor blev fremlagt på
mødet ifølge notat(version 2) af den 16. november
2015.
Afgørelse:
Planen blev tiltrådt og brugerrådet anbefalede, at bestyrelsen
godkender planen og at der arbejdes videre på sagen.

Ej tilstede: Lasse Andersen

6.

Økonomi

Janne Hansen har gennemgået følgende:




Budget 2016 for henholdsvis Ringsted Fjernvarme A/S
og Ringsted Kraftvarme A/S
Den umiddelbare konsekvens af bortfald af grundbeløb
pr. 1.1.2019 blev gennemgået af Ole Winther ifølge
vedhæftet notat af den 18. november 2015.
Der blev orienteret om gældende praksis for Ringsted
Fjernvarmen A/S’s betaling for ydelser hos Ringsted
Forsyning A/S.

Afgørelse:
Ej tilstede: Lasse Andersen.
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