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Mødedato: tirsdag d. 14. september 2021 kl. 17.00 

Mødested: Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring – Mødelokale Skoven 

Referent: Johnny Kristensen 

 

Mødedeltagere:  

Peter Hansen 

Tommy Degn 

Jeanette Sagan 

Ole Fredriksen 

Lars Hørsman 

Hans Peter Nissen-Petersen 

Jesper Frigaard Pedersen 

Johnny Kristensen  

 

Afbud: 

Jeanette Sagan 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: 

Godkendt. 

 

Referat 

Dato 

28. september 2021 
 
Ansvarlig 

Johnny Kristensen 
 
Reference 

D17910-21/1.0 



2. Meddelelser fra formanden. 
Regionalmøder DANVA: 

DANVA afholder det årlige regionalmøde i Aalborg d. 21. september 2021.  

Peter Hansen, Hans Nissen-Petersen og Johnny Kristensen deltager. 

 

Ny kommunaldirektør: 

Den nye kommunaldirektør tiltrådte d. 1. august 2021. 

Johnny Kristensen præsenterede den nye kommunaldirektør for selskabet på et møde d. 17. august. 

Det blev aftalt at holde løbende kontakt, herunder at der aftales en fast mødestruktur efter 

kommunalvalget, så Borgmester, Formand for TMU og bestyrelsesformanden kan være med til at vurdere 

omfang og deltagerkreds. 

 

Fællesmøde TMU – Rebild Vand & Spildevands bestyrelse: 

Der blev d. 8. september afholdt fællesmøde med TMU. 

 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning: 

 

Bilag: 

Ingen. 

 

Drøftelse: 

Johnny Kristensen orienterede om dagsorden for regionalmøderne. 

 

Der var tilfredshed med fællesmødet med TMU og der var enighed om, at der skal arbejdes på at fastholde 

udviklingen i samarbejdet mellem organisationerne. 

 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning. 

3. Budgetforudsætninger 2022 
Rebild Vand & Spildevand A/S har i en årrække ikke udnyttet indtægtsrammerne for selskabet og har pt. en 

takst der ligger væsentlig under den maksimale takst jf. indtægtsrammerne. 

Rebild Vand & Spildevand A/S besluttede tidligere at taksten skulle sættes på et niveau, så der ikke skulle 

betales skat af et evt. beregnet overskud. Afgørelsen på skattesagen i november 2018, betyder at selskabet 



reelt ikke risikerer at skulle betale skat uanset niveauet for taksterne, da selskaberne nu har fået fuld 

skattemæssig værdi af afskrivningerne på de eksisterende systemer. 

I forbindelse med bestyrelsesmødet d. 15. juni 2021, blev der afholdt et temamøde om Investeringsplan, 

behov og finansiering. 

På temamødet blev de udfordringer og opgaver der medfører anlægsaktiviteter præsenteret. 

Hovedtemaerne er angivet i vedlagte sammenfatning fra Temamødet. 

Rebild Vand & Spildevand har fortsat et stort aktivitetsniveau og aktivitetsniveauet vil stige fremover 

grundet de store behov i forbindelse med sanering af detailkloakker og reinvesteringer for at fastholde 

værdien af vore aktiver. 

Selskabet arbejder pt. på en opdatering af investeringsbehovene og en analyse af takstbehov og 

konsekvenser mm., som præsenteres i forbindelse med budgetfastsættelsen på bestyrelsesmødet d. 26. 

oktober 2021. 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag: 

3.1 Sammenfatning Temamøde d. 15. juni 2021 – Investeringsplan, behov og finansiering. 

Drøftelse: 

Johnny Kristensen oplyste at selskabet lige havde ”Afgørelse om økonomiske rammer for 2022 – 23” i 

høring. Vi har ikke været afgørelsen igennem i detaljer, men kan umiddelbart se, at der er enkelte ting der 

skal undersøges/bemærkes. 

De økonomiske rammer er faldet fra 56,7 mio. kr. i 2021 til 53,1 mio. kr. i 2022. 

Selskabet har fået udmeldt et individuelt effektiviseringskrav på 0,86 % på den samlede ramme, svarende 

til ca. kr. 450.000 pr. år. 

Selskabet arbejder pt. på en opdatering af investeringsbehovet som opfølgning af drøftelserne på 

temamødet, takst-analyse i forhold til indtægtsrammer, lånebehov mm samt konsekvensvurderinger i 

forhold til økonomi, finansiering mm. 

Materialet udsendes sammen med dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, hvor budget og takster skal 

fastsættes. 

Forudsætningerne for budgettet blev drøftet, og det blev aftalt, at materialet til næste møde udarbejdes 

med udgangspunkt i hvad der er ”Nice-to-do” og ”Need-to-do”, herunder en opgørelse af hvilke projekter 

der er presserende for selskabets drift og værdifastholdelse. 



Hans Nissen-Petersen påpegede uhensigtsmæssigheden i at vore indtægter primært er baseret på 

spildevandsforbruget, mens størstedelen af omkostningerne relaterer til håndtering af regnvand, klima- og 

miljøudfordringer mm. som er projekter selskabet ingen styring har på.  

Johnny Kristensen oplyste at vandsektorloven, herunder indtægtsregulering mm. er under revision pt. og at 

der pågår et større arbejde i DANVA med at kommentere og påvirke lovarbejde bl.a. i forhold til disse 

emner.  

I forbindelse med fastlægningen af takster mm. udarbejdes en sammenligning med de øvrige nordjyske 

forsyningsselskaber. 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning. 

4. Orientering om selskabets drift og økonomi – 2. kvartal 2021.  
Der fremlægges resultatopfølgning pr. 31. juni 2021. 

Driftsindtægterne efter 2. kvartal følger budgettet bortset for tilslutningsbidrag som ligger på ca. 5,2 m mio. 

kr. mod budgetteret 1,7 mio. kr. Tilslutningsbidragene fordeler sig med ca. 2,0 mio. kr. på 

erhvervsbyggemodninger og 3,2 mio. kr. på byggemodninger til boligformål. 

Der er pt. en del usikkerhed på forventningerne til tilslutningsbidrag for den resterende del af året, idet der 

er solgt flere større erhvervsgrunde, hvor tilslutningsbidraget først forfalder, når der er etableret 

stikledning til grundene. Stikledningerne etableres efter ønske fra grundejeren.  

Administrations-, produktions- og distributionsomkostningerne følger generelt budgettet fint. 

Der har pr. 2. kvartal været anvendt ca. 20 mio. kr. til anlægsinvesteringer. 

Der er fortsat et meget højt aktivitetsniveau på anlægsområdet. 

Vi følger generelt budgettet. 

Der er dog nogen usikkerhed på omfanget af enkelte arbejder. 

Etableringen af pumpestationen ved Nykærvej samt færdiggørelsen af den afskærende ledning til 

kommunegrænsen udbydes i efteråret med udførelse hen over nytår, hvorfor fordelingen af økonomien 

mellem 2021 og 2022 er noget usikker. 

Herudover er der nogen usikkerhed om omfanget af flere byggemodninger, som forventes afklaret i løbet 

af efteråret. 

Resultatopfølgningen efter 2. kvartal giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger. 

Indstilling: 

At resultatopfølgningen efter 2. kvartal tages til efterretning. 



Bilag: 

4.1 Resultatopfølgning pr. 30. juni 2021 

4.2 Anlægsomkostninger pr. 30. juni 2021 

Drøftelse: 

Resultatopgørelsen blev præsenteret og drøftet. 

Beslutning: 

Resultatopfølgningen tages til efterretning. 

5. Status over selskabets restancer. 
Der er vedlagt en opgørelse over selskabets restancer pr. 31. juli 2021. 

Der ses et fortsat fald i de samlede restancer. 

 

Rebild Vand & Spildevand A/S indgik pr. 15. maj 2020 aftale med advokatfirmaet Vingaardshus om privat 

inddrivelse af nye fordringer.  

 

Erfaringerne med inddrivelse fra Vingaardshus er fortsat meget positive. Vi har en meget høj 

betalingsprocent, og vi oplever at ældre fordringer bliver betalt, når de fremgår af skrivelserne fra 

Vingaardshus. 

 

Restancerne er på alle områder faldet hvert år siden 2018 og bortset fra statsafgifterne på det laveste 

niveau i de år selskabet har eksisteret. 

 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 

Bilag: 

5.1 Oversigt over selskabets restancer pr. 31. juli 2021.  

 

Drøftelse: 

Der blev udtrykt stor tilfredshed med udviklingen og måden arbejdet håndteres i selskabet. 

 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning. 



6. Overgang til ny bestyrelsesperiode. 
Den siddende bestyrelse for Rebild Vand & Spildevand A/S sidder pt. på 4 år og erstattes af en ny bestyrelse 

d. 1. januar 2022. 

Den nye bestyrelse består, som den siddende bestyrelse, af 5 byrådsudpegede medlemmer og 2 

forbrugervalgte medlemmer. 

For at sikre en glidende overgang og en god overlevering mellem den siddende og den kommende 

bestyrelse, anbefales det at den siddende bestyrelse gennemfører en bestyrelsesevaluering, videregiver 

sine anbefalinger og forventninger til den nye bestyrelse samt udarbejder et oplæg til aktiviteter for 

opstarten i den nye bestyrelse. 

Indstilling: 

At der gennemføres en bestyrelsesevaluering samt at anbefalinger mm. til den nye bestyrelse drøftes. 

Bilag: 

6.1 Præsentation vedr. Overgang til ny bestyrelsesperiode, Status og bestyrelsesevaluering.  

 

Drøftelse: 

Præsentationen vedr. Overgang til ny bestyrelsesperiode, Status og Bestyrelsesevaluering blev gennemgået 

og drøftet. 

Der var tilfredshed med organiseringen og mødestruktur i den indeværende bestyrelsesperiode, der var 

enighed om, at det er en god ide med et årligt temadag/strategidag, hvor større emner kan drøftes. 

Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer blev drøftet, herunder risikoen for, at selskabet kan stå med en 

bestyrelse helt uden gengangere. Generelt var der tilfredshed med det nuværende system, og erfaringer fra 

tidligere viser, at risikoen for at alle medlemmer i bestyrelsen bliver udskiftet er meget lille. Tidligere er et 

flertal af bestyrelsen blevet genvalgt. 

Bestyrelsessammensætningen blev drøftet, herunder evt. eksterne byrådsudpegede medlemmer, 

medarbejderrepræsentanter mm.  

Beslutning: 

Der udarbejdes et oplæg til årshjul til drøftelse i den kommende bestyrelse, som bl.a. indeholder følgende 

emner: 

• Årlig tema-/strategidag 

• Bestyrelsesuddannelse/kursus 



Det anbefales at den kommende bestyrelse bl.a. kigger på følgende emner: 

• Strategiproces for Rebild Vand & spildevand A/S 

• Opdatering af forretningsorden 

• Anvendelse af ”kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsvirksomheder” 

• Bestyrelsesstruktur, herunder medarbejderrepræsentation 

• Samarbejde med ejer, herunder input til ny ejerstrategi. 

7. Orientering om igangværende projekter. 
Bælum – separatkloakring. 

Entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S er entreprenør på opgaven. Der er startet op på Skovhusevej imens 

de afsluttende arbejder i midtbyen er i gang. Hele projektet følger planen og forventes afsluttet ultimo 

2021. 

Der arbejdes udover selve separatkloakeringen med det planlægningsmæssige og myndighedsmæssige ift. 

det planlagte regnvandsbassin ved renseanlægget. 

Pumpestationsprojekter. 

I 2021 er der fortsat stor fokus på etablering/renovering af pumpestationer. Det gælder bl.a.: 

• Pumpestation Rold Storkro (færdig 2021). 

• Ny Kærvej pumpestation forventes opstartet i marken i 2021. (færdiggørelse i 2022). 

• Konvertering af SRO-system til ny IT-platform. (færdiggøres 2021). 

• Forbedring af lugtkontrol ved udvalgte pumpestationer og pumpeledninger. Optimering af 

kemikaliedosering med henblik på effektivitetsforbedring og besparelse af 

kemikalieomkostning. 

• Ny Pumpestation i Aarestrup ifm. afskæring til Haverslev. (forventes færdig 2021) 

• Pumpestation Spurvestien i Buderupholm. Flytning/alternativt ny ledning til Møllegårdsvej og 

hermed nedlæggelse af pumpestationen. Der arbejdes med en løsning, hvor pumpestationen 

kan nedlægges. (Forventes færdig 2021) 

Klepholmvej, Hobrovej og Støvring Ådal. 

Der var i 2020 stor aktivitet i forhold til Rebild Kommunes vejprojekt i Støvring Ådal. De fleste opgaver som 

vedrører kloak er afsluttet i 2020, men projektet afsluttes først som helhed primo 2021. 

Alle ledningsarbejder er afsluttet i 2020. Vejprojektet er ligeledes afsluttet. Der mangler kun endelig 

økonomifordeling mellem Rebild Kommune og Rebild Vand & Spildevand. 

Bassin ved Hobrovej er påbegyndt, og forventes afsluttet sommer 2021. Der er fundet en gammel 

møllegård hvor bassinet skal etableres. Der har derfor været udført en arkæologisk udgravning som er 



afsluttet. Entreprenøren har genoptaget arbejdet i starten af juni og arbejdet afsluttes før sommerferien. 

Projektet fordyres betydeligt pga. de arkæologiske undersøgelser og stilstanden i anlægsarbejdet. Der er 

aflevering og endelig afslutning af projektet i september 2021. 

Afskærende ledningssystem fra Nørager til Hobro.  

I 2021 videreføres arbejdet med projektering og myndighedsarbejde i forbindelse med Mariagerfjord 

løsningen. Projektet skal bearbejdes i 2021 med henblik på at anlægsarbejderne kan påbegyndes i 2022. 

Der arbejdes på projektering og planlægning af hovedstrækningen på ca. 20 km trykledning og på to store 

pumpestationer i Rebild Kommune. 

Fokus er for tiden på udbudsstrategien. Hvilke delelementer der skal udbydes og hvordan. Når 

udbudsstrategien er færdiggjort, er næste skridt at der skal entreres med en bygherrerådgiver som kan 

hjælpe med at styre igennem projektet. Udbudsstrategien og tidsplanen er efterhånden på plads og der er 

lavet aftale med en bygherrerådgiver. 

Aarestrup, Afskæring til Haverslev – Pumpestation og trykledning. 

I 2021 er det planlagt at der skal laves afskæring fra Aarestrup til Haverslev. Projektet består af en ny 

pumpestation i Aarestrup samt en trykledning fra Aarestrup til Haverslev.  

Entreprenørfirmaet Mortensen & Nymark er entreprenør.  

Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet ultimo 2021. 

Byggemodninger. 

Igen i 2021 er der en del aktivitet på byggemodningsområdet. Dette gælder dels boligbyggemodning og 

dels erhvervsbyggemodning. Der er som de tidligere år stor usikkerhed ift. hvilke byggemodninger der 

kommer og hvornår de kommer. Der er bl.a. aktivitet omkring følgende byggemodninger: 

• Høje Støvring etape 3 (Forventes afsluttet i september 2021). 

• Haverslev, Strandvejen (2020 - 21) Opstart november 2020, da de arkæologiske undersøgelser var 

afsluttet hurtigere end oprindeligt udmeldt. (forventes afsluttet i 2021). 

Kloakarbejder koordineres med vejarbejder og forventes afsluttet i foråret 2021. Kloakarbejdet er 

afsluttet og afventer at vejen også bliver færdig. 

• Skørping, Hanehøjvej etape 2. Forventes igangsat henover årsskiftet. 

• Skørping, Skovkanten. Kloakarbejdet er afsluttet i marken – afventer færdiggørelse af vejen. 

• Støvring Nord, Erhvervsbyggemodning (hovedkloak afsluttet i 2020, mens regnvandsbassin 

forventes etableret i 2021 eller 2022). 

• Porsborgparken, Erhvervsbyggemodninger (flere projekter pågår, og der skal etableres kloak i 

forbindelse med etablering af veje.) Der har været licitation på 1. del som er opstartet i marken og 

forventes afsluttet i efteråret 2021.  



• Julstrupparken, Erhvervsbyggemodning (Udvidelse og flere ejendomme solgt – forventes igangsat 

2021). Der er stadig uklarheden om projektet og der afventes aftaler om ret til etablering af 

ledninger på privat grund. 

• Støvring, Centerområdet (forventes opstartet i 2021). Der har dog ikke været konkret henvendelse 

endnu. 

• Nørager, Nøragervej 15 (forventes igangsat i 2021). Kan blive udskudt grundet myndighedsarbejde 

– spildevandsplan, ekspropriation, §3, fredskov, udledningstilladelse mm. 

• Støvring Ådale, Haren, Ræven og Ny Kærvej 10 er alle i gang og forventes opstartet i de kommende 

år (usikkert om der sker mere end planlægning i 2021, pt. er der aktivitet omkring Ræven og Ny 

Kærvej 10). 

• Erhvervsbyggemodning – der er flere projekter på tegnebrættet i bl.a. Støvring, Haverslev og 

Bælum (usikkert om der sker mere end planlægning i 2021). 

• Terndrup – Der er aktivitet omkring færdiggørelse af en byggemodning på Stærevej samt en ny 

byggemodning på Bælumvej/Fuglevænget. 

• Øster Hornum – Der er aktivitet omkring etape 2 på Cirkelslaget samt en ny byggemodning på Øster 

Hornum Vej. 

• Skørping – Der er aktivitet omkring en byggemodning på Gl. Skørpingvej 73. Byggemodner 

forventer igangsætning i marken i 2021. 

• Nørager – Der er aktivitet omkring Nørager Mejeri der skal udvides. Pt. arbejdes sammen med 

mejeriet på en fremtidig regnvandshåndtering som enten kan være en fælles eller en, hvor hhv. 

forsyning og mejeri håndterer eget vand. 

• Sørup – Råbjergvej. Forventes igangsat ultimo 2021. 

Øvrige projekter. 

Ud over ovenstående anlægsprojekter gennemføres bl.a. følgende: 

• Nørager og Stenild. Registrering, planlægning og myndighedsforhold med henblik på 

udarbejdelse af helhedsplan for separatkloakering og regnvandshåndtering.  

• Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af 

stik, udskiftning af dæksler i forbindelse med asfaltarbejder m.v. 

• Ny trykledning fra Ny Kærvej pumpestation til kommunegrænsen. Formålet er at skabe øget 

forsyningssikkerhed og gardere i forhold til spildevandsudslip ved ledningsbrud i Støvring 

Ådale. Samtidig kan projektet for Ny Kærvej pumpestation.  

Projektet er delt i 2 etaper, hvor omlægningen af ledningen ved Odderen blev afsluttet ved 

årsskiftet 2020/2021.  

Resterende arbejder forventes opstartet i 2021 men projektet afsluttes først i 2022.  



Planlægningsopgaver. 

For at planlægge de kommende års projekter med opgradering og optimering af Rebild Vand & Spildevand 

A/S’ ledningssystemer og pumpestationer arbejdes der bl.a. i 2021 med følgende planlægningsopgaver: 

• Regnvandshåndtering ved Mastrupsøerne i Støvring, regnvandshåndtering i den nordlige del af 

Støvring og regnvandshåndtering i Skørping. Rådgiverydelsen ifm. regnvandshåndtering ved 

Mastrupsøerne har været i udbud i tæt samarbejde med Rebild Kommune. Orbicon/WSP er 

valgt som rådgiver for projektet ifm. udarbejdelse af planer for projektet. I 2021 forventes 

planerne færdige og myndighedsarbejdet kan igangsættes. Der bliver muligvis udbud af 

rådgiverydelsen ifm. projektering og byggeledelse i 2021 og sidst på året vil der muligvis også 

blive udbudt en eller flere anlægsentrepriser. 

• Deltagelse i Rebild Kommunes arbejde med udarbejdelse af lokalplaner og øvrig planlægning 

for udviklingen i Kommunen, herunder speciel fokus på miljøforhold, regnvandshåndtering og 

klimasikring. F.eks. erhvervsområder i Terndrup, Støvring og Suldrup. 

• Planlægning og projektering for regnvandsafledning fra erhvervsområde Hagensvej og de nye 

boligområder Ræven, Haren og Ny Kærvej 10 i Støvring Ådale, inkl. løsning for samlet 

regnvandshåndtering og klimasikring for de nævnte områder. Arbejdet sker i tæt samarbejde 

med Rebild Kommune. 

• Planlægning forud for detailkloakering i Nørager, Stenild og Ravnkilde. 

• Planlægning af løsning for at kapacitetsforøge regnvandsafledning fra Skørping til Otterup 

Mosegrøft. 

• Planlægning i Støvring midtby ifm. at Rebild Kommune har igangsat en proces med at udvikle 

midtbyen.  

• Forbedring af dataopsamling fra kloaksystemer og pumpestationer til brug for planlægning af 

indsatsområder.  

• Undersøgelse og opsporing af fejlkoblinger og utilsigtet regnvandstilledning til 

spildevandskloakken. 

• Rebild Kommune skal igangsætte en indsats overfor boliger i åbent land. Det er en proces som 

skal følges tæt for at sikre forsyningens interesser. Potentielt kan der vente en stor regning for 

forsyningen – uanset om kommunen meddeler påbud om forbedring til grundejerne eller 

fastlægger, at udvalgte områder skal inddrages i kloakopland. Såfremt Rebild Kommune sender 

påbud ud til ejendomme skal et sådant påbud følges op af et tilbud om kontraktligt 

medlemskab af kloakforsyningen. 

• Planlægning for udvidelsen af Støvring imod syd ift. den nye kommuneplan. 

 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 



Bilag: 

Ingen. 

Drøftelse: 

Igangværende projekter blev gennemgået. 

Der var enighed om, at oversigten over alle projekter fremadrettet placeres som et skema i bilag samt at 

der i dagsordensteksten fremhæves enkelte nyheder eller særlige forhold. 

Bestyrelsen vil gerne høre mere om nøgletal for større projekter, byggemodninger mm. herunder økonomi, 

større afvigelser mm. 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning. 

8. Statusmeddelelse Sejlstrup Vandværk. 
Rebild Vand & Spildevand A/S har modtaget Statusmeddelelse vedr. økonomiske rammer for Sejlstrup 

Vandværk i høring. 

Rebild Vand & Spildevand modtog i 2020 de økonomiske rammer for 2021 og 2022. 

Nærværende statusmeddelelse gør status over overholdelsen af de tidligere økonomiske rammer samt 

afgørelser om justering af evt. ikke påvirkelige omkostninger og evt. nye tillæg der påvirker rammerne for 

2022 og fremad. Statusmeddelelsen angiver endvidere vejledende økonomiske rammer for 2023 – 2025. 

Opgørelsen viser at vi har overholdt vores økonomiske rammer for 2017 – 20. I 2020 har Rebild Vand & 

Spildevand A/S opkrævet 34.905 kr. mindre end de økonomiske rammer for perioden. 

Indtægtsrammen for 2022 er kr. 102.091. 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag: 

8.1 Statusmeddelelse – Rebild Vand & Spildevand A/S (V152) – Vand, dateret d. 30. august 2021. 

8.2 Bilag A – Rebild Vand & Spildevand A/S (V152) – Vand. 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning. 



9. Øvrige Orienteringspunkter. 
Corona – Orientering 
Orientering om konsekvenser for Rebild Vand & Spildevand A/S 

Forsyningssurvey 2021 
Orientering om Forsyningssurvey 2021, som EY og Pluss har gennemført blandt landets 
forsyningsvirksomheder for 6. år i træk. 

APV 2020 Rebild Vand & Spildevand A/S 
Orientering om APV 2020 For Rebild Vand & Spildevand A/S 

Indstilling: 

At orienteringen tages til efterretning. 

Bilag: 

9.1 Forsyningssurvey 2021. 

Drøftelse: 

Johnny Kristensen oplyste, at opfordringen til opstilling af kandidater til bestyrelsen er startet. Alle der går 

på vores hjemmeside får en ”pop-up” vedr. forbrugervalg. 

Beslutning: 

Orienteringen tages til efterretning. 

10. Næste møde. 
Næste møde jf. mødeplanen er 26. oktober 2021 kl. 17.00.  

Mødet afholdes i Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring 

Mødeplan 2021, alle møde planlægges afholdt kl. 17.00: 

• 9. februar 2021 

• 20. april 2021 

• 15. juni 2021 Temamøde bestyrelse, afholdes kl. 14.00 – 19.00 

• 14. september 2021 

• 26. oktober 2021 

• 7. december 2021 

Fællesmøde mellem bestyrelse og TMU afholdes d. 8. september kl. 16.00 – 17.00 

Indstilling: 

At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 26. oktober 2021 kl. 17.00. 



Beslutning: 

Næste møde afholdes jf. mødeplan d. 26. oktober kl. 17.00 hos Business Park Nord, Østre Alle 6, Støvring. 

11. Eventuelt. 
 

Ingen bemærkninger. 

  



Godkendt d. 14. september 2021. 
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