Referat Bestyrelsesmøde nr. 1, 2022
Dato 5. april 2022, kl. 16:00 på varmeværkets kontor.
Deltagere: Den samlede bestyrelse og daglig leder.

Dagsorden.
Punkt 1: Fremtidig organisering
Punkt 2: Midlertidig fordeling af opgaver
Punkt 3: Gaskonverteringer
Punkt 4: Unit-abonnement
Punkt 5: Status Vandel Projektet
Punkt 6: Travbyen
Punkt 7: Generalforsamling
Punkt 8: Næste møde
Punkt 9: Eventuelt

Punkt 1: Fremtidig organisering:
Der arbejdes videre på at rekruttere til ny organisation.

Punkt 2: Midlertidig fordeling af opgaver:
Direktørens opgaver er blev midlertidigt fordelt på bestyrelsen og medarbejdere på værket.

Punkt 3: Gaskonverteringer:
Der er 115 huse der har bestilt konvertering til fjernvarme, i Billund By, og der kommer flere hver uge.
P.g.a. lang leveringstid på rør, units og målere er tidshorisonten for konverteringerne ukendt.
Disse konverteres så vidt muligt i tilmeldt rækkefølge. Men der tages højde for besparelser på ikke at flytte
unødigt rundt på gravehold.
Områder der endnu ikke er udlagt til fjernvarme i Billund by presser kraftigt på for at konvertere.

Punkt 4: Unit-abonnement:
I fremtiden kommer service til at fylde meget, det kræver ressourcer at vedligeholde alle units på
abonnement.
Det blev besluttet at det nuværende tilskud på 6.250 kr. til folk der udskifter deres gamle unit udgår.
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Punkt 5: Vandel-projekt:
Projektet er overdraget til DFP.
Grundvandssænkning i området bag Rugmarken.
Vandel Udviklingsråd har bedt os stille 2 mand til et møde 21. maj 2022.
Flere i Vandel har spurgt hvorfor industriområdet (Omkring Brugsen) ikke får tilbudt fjernvarme.
Afstanden er for stor, dette genovervejes hvis der udstykkes boliger i området op mod industrien.
Vi skal være meget opmærksomme på, aftaler og kontrakter overholdes med pris og kvalitet, efter vi har
skiftet projektansvarlig.
Det er aftalt med lokale VVS at der kan tilsluttes 15 units i ugen.

Punkt 6: Travbyen:
Der er afholdt et opstartsmøde med Kirkbi om muligheden for fjernvarme i Travbyen

Punkt 7: Generalforsamling den 20/4:
Planlægning af generalforsamling.
Opgaver i forbindelse med generalforsamlingen er fordelt på personale og bestyrelse.
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medarbejdere til at deltage. Både medarbejdere og
bestyrelsesmedlemmer skal huske at tilmelde sig.
Afholdes på Refborg 20/4-22 kl. 17.30

Punkt 8: Næste møde
Næste bestyrelsesmøde 26/4-22, kl. 15.00 på varmeværkets kontor.

Punkt 9: Eventuelt
Ingen punkter

Mødet afsluttet kl. 20.30
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