Referat
16. november 2017, kl. 18.30 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF

Medlemmer af brugerrådet:
Ringsted Byråd

Johnny Dahlgaard
(formand)

joda@ringsted.dk

Per Nørhave

hjpen@ringsted.dk

Andelsboligforeningen af
1941

Solveig Christiansen

Boligselskabet Sjælland

Nyt medlem

Ringsted Boligselskab

Lasse Andersen

lasse-a@webspeed.dk

Ringsted Grundejerforening

Poul Ulrich Larsen

havreholm@adr.dk

Håndværker- og
industriforeningen

Ejgil Risager

risager@turbopost.dk

pigeon@stiansen.dk

Parcelhuse
Torkil Bro

Ringsted Forsyning

torkil@familienbro.dk

Flemming Henriksen

fwh@mail.dk

Janne Hansen

jnh@ringstedforsyning.dk

Ole Winther

obw@ringstedforsyning.dk

Thomas Sommersted

tsc@ringstedforsyning.dk

Tarek Elawad (sekretær)

tel@ringstedforsyning.dk
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1.

Godkendelse af dagsorden

Afgørelse:
Godkendt.
Ej tilstede: Per Nørhave, Flemming Henriksen og Thomas
Sommersted.

2.

Godkendelse af sidste referat

Afgørelse:
Godkendt.
Der blev stillet spørgsmål til status for diverse aktiviteter.
Dette blev besvaret og er refereret under punkt 5 Eventuelt.

Ej tilstede: Per Nørhave, Flemming Henriksen og Thomas
Sommersted.

3.

Budgetter 2018 for RFV og RKV

Janne Hansen gennemgik følgende:


Budgetter 2018 for henholdsvis Ringsted Fjernvarme
A/S og Ringsted Kraftvarme A/S med tilhørende bilag
og notater.

Afgørelse:
Ingen bemærkninger.

Ej tilstede: Per Nørhave, Flemming Henriksen og Thomas
Sommersted.
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4.

Orientering om valg til Brugerrådet

Tarek Elawad orienterede om at der blev sendt breve til de
selskaber og foreninger som er medlem af brugerrådet.
Følgende selskaber har udpeget medlemmer:
1. Boligselskabet Sjælland har udpeget Ulrik Eggert
Knuth-Winterfeldt.
2. Håndværker- og industriforeningen har udpeget
Rasmus Larsen.
De øvrige medlemmer bliver udpeget i december 2017 efter
bestyrelsesmøder.
For parcelhuse vælges 3 medlemmer via et kombineret
opstillingsmøde / valghandling hos Ringsted Forsyning A/S.
For denne handling foretager Ringsted Forsyning A/S
indkaldelse. Indkaldelsen sker med minimum 14 dages varsel
gennem dagspresse og ugeavis.
Direkte adspurgt mente Torkil Bro og Flemming Henriksen, at
de nok kunne ”overtales” til at genopstille, hvilket blev positivt
modtaget.
Janne så gerne at alle 3 pladser for repræsentation af
”parcelhuse” blev udfyldt.
Afgørelse:
Der påbegyndes oplysning mod parcelhusejere om det
forestående
valg.
I
øvrigt
følges
proceduren
for
offentliggørelse og valg af repræsentanter som anført i
vedtægternes § 5.
Ej tilstede: Per Nørhave, Flemming Henriksen og Thomas
Sommersted.

5.

Eventuelt

Der blev spurgt om status på Søndervangs projekt og
hvordan vi havde sikre os god økonomi i dette projekt.
Status på Søndervangprojektet:
Ole Winther oplyste:
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Gasselskabet havde mod forventning ikke indgivet
klage
til
Energiklagenævnet
over
kommunens
projektgodkendelse.
Projektet er dermed endelig godkendt.
Vi forventer at tilslutte de tilmeldte forbrugere i 2018.

Sikring af økonomien i Søndervang Projektet
Ole Winther oplyste:
 Det nye forsyningsområde er fuld udbygget fra starten
 Vi undersøgte hvor mange af boligejerne som ville
indgå en betinget bindende fjernvarmeaftale fra
starten.
 Vi har tilpasset det nye forsyningsområde, så det
område - vi går ind med fjernvarme - fra starten har 50
% tilslutning.
 Projektet udviser bl.a. på dette grundlag en fornuftig
økonomi for alle parter.
Der blev spurgt til status for varmepumpeprojektet
Ole Winther oplyste at:
 Der er faldet en afgørelse i skatterådet omkring afgift
på overskudsvarme ud fra en samarbejdsmodel som
Fjernvarme Fyn og Facebook har fremlagt. Med den
afgørelse
ses
der
mulighed
for
at
udnytte
overskudsvarme direkte fra Danish Crowns (DC)
køleanlæg, som et bedre alternativ til løsningen hvor
Centralrens A/S tilbyder DC en køling, som
varmepumpen efterfølgende kan udnytte sammen med
spildvarmen i det øvrige spildevand.
 Vi er på den baggrund påbegynd kortlægning af mulig
overskudsvarme fra DC’s køleanlæg.
 Vi har kigget nærmere på mulig bygningsløsning og elforsyning og endnu ikke stødt på forhold som er kritiske
/ giver problemer.
 Vi arbejder på sikring / underbygning af den
overskudsvarme / spildvarme som er en forudsætning
for projektet.
 Vi har udarbejdet projektbeskrivelse og indsendt
ansøgning om anlægstilskud fra Energistyrelsen.
 Det andet anlægstilskud på ca. 3 mio. kr. som Region
Sjælland ville give til et ”Fyrtårns projekt” – det ser ud
til at fortabe sig pga. anden strukturplan for de afsatte
midler.

Referat
Ringsted Forsyning

