
 
 

339 
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 3. marts 2021, kl. 14.00 
Mødet afholdes som et fysisk møde på Svendborg Kraftvarme. 
Kantinen er indrettet således, at de sundhedsfaglige retningslinjer kan overholdes. 
 
 
Mødested:  Svendborg Kraftvarme A/S, 
  Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg 
 
Deltagere:   
Bestyrelsesformand:  Ove Engstrøm (OE) 
Bestyrelsesnæstformand:  Dorthe Ullemose (DU) 
Bestyrelsesmedlem:  Torben Frost (TF) 
Bestyrelsesmedlem:  Niels Jørgensen (NJ) 
Bestyrelsesmedlem:  Jørgen Nestor (JN) 
Bestyrelsesmedlem:  Carl Madsen (CM)(Afbud) 
 
Direktion:   Kjeld Bussborg Johansen (KBJ) 
  
Referent:   Anne Andersson 
 
 
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
 

2. Meddelelser fra formanden. 
 

3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den 
forløbne periode (teknisk + budgetrapport pr. 31.12.2021). 

 
4. Forslag til revideret budget for 2021.  

 
5. Direktionen orienterer om de overordnede rammevilkår inden for 

affaldsenergiområdet. 
 

6. Svendborg Kraftvarmes nedlukning - hvor vi er i processen. 
 

7. Forslag til Virksomhedsplan for 2021. 
 

8. Strategisk drift – Nedregulering 2021 / 2022 
 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde. 
 

10. Eventuelt 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Sagsfremstilling 
Dagsorden vedlægges. 
 

Svendborg Kraftvarme A/S 
Bodøvej 15 
5700 Svendborg 
 
Telefon 62 23 35 75 
 
kraftvarme@svendborg.dk 
 
 
 
 
Svendborg den 8. marts 2021 
 
 
 
Ref.  
AA / KBJ 
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Indstilling 
Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 
 
Beslutning 
Indstillingen godkendes.  
OE ønsker at få tilføjet et ekstra punkt på dagsordenen.  
 
 
2. Meddelelser fra formanden 
 
Sagsfremstilling 
Meddelelser fra formanden. 
 
Nyt fra DAF:  
Bestyrelsesarbejdet har været præget af flere virtuelle bestyrelsesmøder, 
hvor hovedpunkterne til behandling var: 

A) Udsættelse af årsmøde 2020, samt forslag om afholdelse af 
årsmøder 2021 og 2022 evt. i Odense. 

B) Energistyrelsen har den 12. februar 2021 afvist KL’s 
tilpasningsplan for affaldsenergisektoren. Det følger af 
klimaplanen for affald fra 2020, at konkurrenceudsættelsen nu er 
i spil. Det vil betyde, at sektoren bliver liberaliseret med udbud i 
licitation til følge. 

C) Producentansvar for emballageaffald: DAF tilslutter sig en model 
med udbudstvang de facto medfører, at der reelt ikke længere er 
tale om en kommunal opgave, hvor hele det finansielle og 
organisatoriske ansvar for håndteringen af emballageaffald 
pålægges producenterne. 

D) WEB-KONFERENCE 21. januar 2021. CO2-fangst og-lagring. Ca. 
90 deltagere. Affaldsenergisektoren kan levere en særlig 
omkostningseffektiv CO2 reduktionsbidrag til Regeringens mål om 
70% reduktion i 2030. 

 
Formanden orienterede om: 
For SKV har perioden siden sidste bestyrelsesmøde været præget af en 
stabil produktion, og for året 2020 et meget pænt regnskab, hvorfor vi 
nødtvunget må betale skat. Svendborg Kommunes beslutning om at 
lukke anlægget senest 31.12.2022, har medført meget uro blandt vore 
medarbejdere, hvilket er forståeligt og som endvidere også har bevirket 
megen mødeaktivitet for ledelsen. Uroen blandt ledelse og 
medarbejdere hos SKV bliver ikke mindre af henvendelser og 
mangelfulde svar fra Svendborg Fjernvarme, samt fra enkeltpersoner i 
og omkring energiprojekter i Svendborg. 
 
Jeg kan konstatere, at den daglige ledelse har forhåbninger og ønsker 
om, at styre projektet SKV til ende på allerbedste vis på det givne 
grundlag, hvornår det så måtte være. 
 
Proces – takst regulering for 2020. 
Der er reguleret i taksten for 2020 til såvel affaldskunder som 
Svendborg Fjernvarme. 
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Indstilling 
Det indstilles, at meddelelserne tages til efterretning. 
 
Beslutning 
Indstillingen godkendes. 
 
 
3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den 

forløbne periode (teknisk + budgetrapport pr. 31.12.2020). 
 
Sagsfremstilling 
Notatet er opdelt i en teknisk del og i en økonomisk del. 

 
Teknik: 

 Status for affald, varmesalg og el-salg for perioden pr. 
31.december 2020. 

 
 Udviklingen i kvalitetsmålene og status på målopfyldelsen pr. 31. 

december 2020. 
 

Økonomi: 
 Budgetopfølgning 31. december 2020. 

I 2020 har Svendborg Kraftvarme for første gang siden starten i 
1999, udbetalt en takst regulering til såvel varmekunder som 
affaldskunder. 
Varmeprisen var sat til en prisloftspris på kr. 338,40 kr. pr. MWh. 
Varmeprisen afregnes til en omkostningsbestemt pris på 312,68 
kr. pr. MWh. 
Affaldsprisen var sat til en takst på 1070 kr. pr. tons fra SVA. 
Affaldsprisen afregnes til 730 kr. pr. tons fra SVA. 
Det gode resultat skyldes, at det igen har været muligt at følge 
en strategi med sikker og stabil drift, understøttet af en 
strategisk tilgang til driften. Dette sammenholdt med, at SKV er 
en virksomhed, hvor der er engagerede og kompetente 
medarbejdere, som hver dag gør en stor indsats for, at alt skal 
lykkes.  
Da SKV står over for en lukning, havde det været ønskeligt, at 
der kunne være hensat til forøgede omkostninger i forbindelse 
med denne proces. Dette er konfereret af med revisor, men det 
har desværre ikke været umiddelbart muligt. 
 
 

Bemærkninger fra mødet: 
KBJ orienterede om, at slagge fra ikke farligt trykimprægneret træ har 
været sendt til analyse. Alle grænseværdier er overholdt. 
 
Coronapandemien har sat sine spor i driften på SKV, og for at passe på 
hinanden bliver alle medarbejdere testet ugentligt. 
Alle, som ikke har daglig gang på SKV, skal kunne dokumentere en 
negativ test, som ikke er mere end 24 timer gammel. 
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ISO9001 er opsagt og certificeringen stoppede pr. 12. februar 2021, vi 
følger op internt på fastlagte målsætninger og fortsætter med at udføre 
de interne kvalitetsstyringsprocedurer. 
 
Der udsendes en statusinformation min. en gang pr. måned til 
medarbejderne.  
Statusinformationen udsendes ligeledes til bestyrelsen til orientering. 
 
Bilag: 
Beretning fra direktionen pr. 31. december 2020 
Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 
 
Indstilling 
Det indstilles, at beretning og budgetopfølgning tages til efterretning. 
 
Beslutning 
Indstillingen godkendes. 
 
 
4. Forslag til revideret budget 2021 
 
Sagsfremstilling 
På sidste bestyrelsesmøde den 18. november 2020, godkendte 
bestyrelsen budgettet for Svendborg Kraftvarme for 2021. 
Det godkendte budget er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, der 
var tilgængelige inden byrådet på møde den 24. november 2020, traf 
beslutning om, at Svendborg Kraftvarme skal afvikles senest 31. 
december 2022. 
 
Med baggrund i de usikkerheder, der på dette tidspunkt var kendte, i 
forhold til varmeprisen for 2021, var det en del af beslutningen for 
budget 2021, at et nyt revideret budget skulle forelægges på det 
førstkommende bestyrelsesmøde i 2021. 
 
Med udgangspunkt i de ændrede vilkår for drift, sammenholdt med de 
seneste opdateringer for den forventede gennemsnitlige varmepris 
(substitutionsprisen) for 2021, er der ved at blive udarbejdet et 
revideret budgetforslag for 2021. 
 
I det reviderede budgetforslag er der taget højde for, at der i forbindelse 
med en nedregulering og lukning af SKV i 2022, vil være en del ekstra 
omkostninger i forhold til dem der er indarbejdet i det oprindelige 
budget. 
 
Af ændringer kan bl.a. nævnes omkostninger til rådgiverbistand såvel 
økonomisk – teknisk som juridisk.  
Der vil endvidere skulle påregnes forøgede lønomkostninger, for at sikre 
den fortsatte sikre og stabile drift, herunder fastholde så mange 
medarbejdere som muligt, for at kunne drive SKV i en 
nedlukningsperiode. 
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Det forventes, at der vil kunne nedspares på anlægget, således at det 
budget der oprindelig er afsat til revision, i et vist omfang kan reduceres 
i 2021 og i 2022.  
Arbejdet med at klarlægge dette er endnu ikke afsluttet. Det betyder, at 
det der indtil nu er indregnet, er behæftet med stor usikkerhed. 
Først i løbet af marts vil der være et overblik over denne del af 
budgettet. 
Et andet forhold der ligeledes er vanskeligt at give en præcis vurdering 
af, er substitutionsprisen. 
I samarbejde mellem SFV – Horten advokaterne og SKV forventes en 
afklaring af beregningsgrundlaget for substitutionsprisen i løbet af marts 
måned.  
I det reviderede budgetforslag er der regnet med en gennemsnitlig 
substitutionspris på 245 kr. MWh, hvilket svarer til den oplyste 
gennemsnitspris for de første 18 dage i januar 2021.  
Da substitutionsprisen bl.a. er afhængig af, hvordan energipriserne vil 
udvikle sig hen over 2021, er det behæftet med stor usikkerhed, at give 
et holdbart bud på dette. 
For nuværende, hvor vi fortsat er midt i en Coronaepidemi, er der ikke 
noget, der er som før. Særligt elpriserne på det tyske marked, er i visse 
perioder meget lave på grund af et delvist nedlukket samfund. 
Når Coronaepidemien er overstået, kan prisdannelsen igen se meget 
anderledes ud.  
Ud fra dette må det tilkendegives, at forslaget til revideret budget for 
2021, fortsat indeholder væsentlige usikkerheder og endnu ikke er 
fyldestgørende. 
I det reviderede budget, bliver der endvidere rettet op på budgetposter, 
som under revideringen har vist sig ikke af være fuldt retvisende. 
 
Forslag til revideret budget vil blive gennemgået under mødet. 
 
 
Bemærkninger fra mødet: 
Foreløbig tilbagemelding fra COWI som oplyser, at der skal bruges ½ år 
efter sidste produktionsdag til at nedtage procesanlægge og øvrig teknik 
samt for rydning af bygning. 
Nedbrydningsomkostninger vil blive afviklet i 2023. 
Endvidere vil der blive behov for personale til at afvikle og afslutte 
regnskabsår 2022 samt færdiggøre processen med nedtagninger af 
procesanlæg i 2023.  
Resultatløn vil ligeledes blive afholdt i 2023. 
Der samarbejdes med Svendborg Kommune om nedlukningsprocessen. 
 
JN foreslog, at det kunne undersøges om der var noget der evt. kunne 
afmonteres før lukning, således man kunne afkorte rydningsperioden ind 
i 2023.  
COWI har indhentet 2 vurderinger på rydning af bygninger, JN mente, at 
det kunne være hensigtsmæssigt at få yderligere en vurdering. 
Når opgaven skal udføres, vil der blive gennemført en udbudsforretning. 
 
COWI har afleveret foreløbig teknisk og økonomisk rapport for 
nedreguleringsperioden.  
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Rapporten vil blive gennemgået og kommenteret sammen med revisor. 
Når denne proces er afsluttet, vil revideret budget for 2021 og 2022 
blive forelagt bestyrelsen til gennemgang og godkendelse. 
 
Om nødvendigt indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, med 
deltagelse af COWI og revisor. 
 
Bilag: 
Godkendt budget for 2021 
Foreløbigt revideret budget for 2021 – er ikke færdigbearbejdet og er 
ikke medsendt  
 
Indstilling 
Det indstilles, at forslag til revideret budget for 2021 drøftes med 
henblik på, at et endeligt revideret budget forelægges bestyrelsen til 
godkendelse senest på bestyrelsesmødet den 28. april 2021. 
 
Beslutning 
Indstillingen godkendes idet der om nødvendigt indkaldes til 
ekstraordinært bestyrelsesmøde når revideret budget for 2021 og 2022 
foreligger. 
 
 
5. Direktionen orienterer om de overordnede rammevilkår inden 

for affaldsenergi- og fjernvarmesektoren. 
 
Sagsfremstilling: 
Den Nationale Klimaplan af 16. juni 2020, er skabt på baggrund af et 
bredt politisk flertal. Affaldsområdet og affaldsenergiområdet samt 
udviklingen af denne indgår i Klimaplanen. 
 
Klimaplanen er tidligere udsendt til bestyrelsens orientering og drøftet 
på bestyrelsesmødet den 2. september 2020. 
 
I forhold til at virkeliggøre Klimaplanen, er der 2 mulige scenarier for 
fremtiden for affaldsenergianlæg i Danmark. 
 

1. KL udarbejder senest ved årsskiftet 2020/2021 en plan over 
anlæg / ovnlinjer, der skal lukke eller reducere last frem mod 
2030. 

2. KL udarbejder ingen plan, og staten gennemfører en 
liberalisering af sektoren med fri konkurrence. 

 
Klimaplanen skal omsættes til lovforslag for at have en endelig virkning.  
 
KL har via konsulentfirmaet EA-analyse udarbejdet en liste over 10 
anlæg, som vurderes at skulle indgå i en nedregulering af 
affaldsforbrændingen i Danmark frem mod 2030. 
I Danmark er der i alt 23 energiudnyttelsesanlæg. 
Af den rapport som EA har udarbejdet, fremgår det, at det først 
forventes at anlæg skal nedlukkes fra 2026 og frem mod 2030. 
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Listen er afleveret til Forsyningstilsynet, som har frem til midten af 
februar til at vurdere, om man herfra kan godkende listen. 
 
Det kan oplyses, at Svendborg Kraftvarme er på listen over anlæg, der 
skal lukkes inden 2030. 
 
Svendborg Kraftvarme er blevet kontaktet af Forsyningstilsynet til en 
gennemgang af de indrapporterede data og grundlaget for, at SKV er på 
listen samt for at høre Svendborgs reaktion på dette. 
 
Listen over anlæg, der er er udset til at skulle indgå i nedreguleringen af 
affaldsforbrænding i Danmark, er fremsendt til Forsyningstilsynet, som 
skal vurdere, om listen kan godkendes ud fra de politisk aftalte kriterier. 
 
I det oplæg som KL har arbejdet med, forudsættes det, at kommunerne 
holdes økonomisk skadesløse. 
 
Såfremt den liste KL har udarbejdet ikke kan godkendes, er det politisk 
besluttet, at staten vil kunne gennemføre en liberalisering af 
affaldsenergiområdet i Danmark, i kombination med afgiftsreguleringer 
og skærpelse af miljøkrav til de enkelte anlæg. 
 
Der har allerede på nuværende tidspunkt været en del tilkendegivelser 
fra en del af de værker, der er på KL listen. Tilkendegivelser der går på, 
at man ikke kan acceptere at skulle være en del af nedlukningen.  
Det har endvidere været fremme, at en del af værkerne arbejder politisk 
for, at man ikke ønsker at indgå i nedlukningsplanen. 
 
Fra Svendborg Kraftvarme har der ikke været udvist tilsvarende 
initiativer, da Svendborg Kommune som ejer har besluttet, at 
Svendborg Kraftvarme skal lukke senest 31. december 2022 
 
I den afsluttende proces med Forsyningstilsynets gennemgang af KL- 
listen, har det vist sig, at listen ikke kan godkendes i sin nuværende 
form af Energistyrelsen. 
Dette er udmeldt via en pressemeddelelse fredag den 12. februar 2021. 
I vurderingen underkendes KL´s liste på væsentlige parametre, 
herunder bl.a. analyserne bag rapporten fra EA-analyse. 
KL har tilkendegivet, at man ikke er indstillet på at udarbejde en 
alternativ liste. 
KL vil i den videre proces arbejde for, at staten tager ansvar for at 
dække de omkostninger som følger af nedlukningerne, således at 
borgerne holdes skades fri. 
 
Det vil nu være op til Staten og forligspartierne at beslutte, hvordan 
rammerne fremadrettet skal være for affaldssektoren i Danmark. 
Såfremt man følger anbefalingerne i den Nationale Klimaplan, vil der 
automatisk blive iværksat en løsning med konkurrence om affald, som 
følges op af, at miljøkrav strammes, der indføres yderligere afgifter, der 
stilles krav til CO2, der stilles krav til plastindhold i affald mv.  
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En model, hvor det vil betyde, at behandling af kommunalt 
forbrændingsegnet husholdningsaffald skal i udbud, kommunernes 
anvisningsret ophæves og anlæggene skal selskabsgøres. 
Fra kommuner og selskabers side afventer man nu en udmelding fra 
Staten og forligspartierne, om den videre proces. 
 
De ændrede udmeldinger i forhold til KL-listen vil ikke umiddelbart få 
betydning for SKV, idet beslutningen om lukning af SKV er truffet af 
Svendborg Kommune som er ejer af SKV.  
 
Bilag: 
Kapacitetstilpasningsplan – analyserapport 
KL’s tilpasningsplan 
KL’s artikel om tilpasning 
Energistyrelsens sammenfatning af myndighedernes vurdering af KL´s 
plan for kapacitetstilpasning 
 
Indstilling: 
Sagen fremlægges til orientering for bestyrelsen. 
 
Beslutning: 
Indstillingen godkendes. 
 
 
6. Svendborg Kraftvarme nedlukning, hvor er vi i processen. 
 
Sagsfremstilling: 
I forhold til det historiske forløb, henvises til referatet fra 
bestyrelsesmødet den 18. november 2020, og efterfølgende møde den 
2. december 2020, hvor hovedaftalen mellem SFV – SK og SKV blev 
fremlagt til godkendelse. 
 
Efterfølgende er der igangsat en del processer, således at der kan 
arbejdes hen imod, at Svendborg Kraftvarme kan nedlukkes senest den 
31. december 2022. 
 
På nuværende tidspunkt arbejdes der på at færdiggøre en proces- og 
tidsplan for perioden fra nu og frem til en lukning 31.12.2022.  
Planen der er udsendt, er en meget foreløbig udgave.  
Der er her primært fokuseret på 2021.  
Planen er dynamisk og vil løbende blive revideret, efterhånden som der 
skabes afklaring for de enkelte aktiviteter. Den grundlæggende plan 
forventes klar i løbet af marts måned. 
 
Der er indgået konsulentaftale med det rådgivende firma COWI, om 
udarbejdelse af en nedsparringsplan. Nedsparringsplanen forventes klar 
i slutningen af april måned. 
Der er indgået aftale med advokat og revisorfirma, som har erfaring og 
kendskab til Svendborg Kraftvarme.  
Aftalerne med anførte firmaer skal sikre, at tekniske, økonomiske og 
juridiske forhold indgår i en samlet vurdering i forhold til, at der kan 
træffes de rigtige beslutninger undervejs i processen. 
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Samtidig arbejdes der hen imod, at der skal indgås en endelige 
købsaftale med SFV, på baggrund af den godkendte hovedaftale. 
Et af de elementer der indgår i denne proces, er at få endelig fastlagt, 
hvad det præcist er for et anlæg der købes, herunder en afdækning af 
miljøforholdene omkring og på anlægget. 
 
Som det fremgår af tidligere punkt på dagsordenen, er der i forhold til 
økonomien for anlægget, udfordringer i forhold til at få fastlagt en 
varmepris (substitutionspris), som kan indgå ved budgetlægningen for 
såvel 2021 som 2022. Der bruges pt. en del energi på at komme på 
plads med de grundlæggende forudsætninger for, hvordan 
substitutionsprisen skal beregnes, således at de regler der er på 
området efterleves. SFV og SKV har i fællesskab en aftale med 
advokatfirmaet Horten, om at være behjælpelig med at komme på plads 
med dette grundlag. 
 
Da den mangeårige driftschef for Svendborg Kraftvarme har valgt at 
søge nye udfordringer, har der siden ultimo januar været arbejdet 
intenst på at finde en holdbar løsning, i forhold til at få den daglige 
ledelse på Svendborg Kraftvarme genetableret. 
I stillingen som ny driftschef er ansat Majbrit Grymer Hoppe.  
Majbrit er ansat fra den 1. april 2022. 
På mødet vil der nærmere blive redegjort for øvrige tiltag på SKV, som 
er iværksat for at sikre fagligheden på værket de kommende 2 år. 
 
Undervejs i processen med at definere, hvordan SKV skal komme 
gennem henholdsvis 2021 og 2022, således at vi fortsat kan drive 
Svendborg Kraftvarme sikkert og stabil, har der været en del dialog med 
Svendborg Kommune, for i fælles interesse, at afstemme forventninger 
til vilkår for afviklingsperioden. 
På mødet vil der nærmere blive redegjort for dette. 
 
 
Bemærkninger fra mødet: 
KBJ oplyste, at der er blevet ansat en overtallig operatør, en 
nyuddannet maskinmester med kedelpasser kompetencer, for at 
imødekomme de kommende udfordringer med kompetenceudvikling af 
det samlede personale, ferie, sygdom samt risikoen for en større 
medarbejderudskiftning i afviklingsperioden. 
Samtidig med dette arbejdes der på en justering af organisationen på 
SKV, således at der tilstræbes større robusthed i driftskontoret.  
 
 
Bilag: 
Foreløbig plan for Proces- og tidsplan for nedlukningsprocessen 
(revideret proces- og tidsplan vil blive omdelt på mødet) 
Plan - Hovedspor-og processer 
 
Indstilling 
Sagen fremlægges til orientering og drøftelse 
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Beslutning 
Indstillingen godkendes. 
 
 
7. Forslag til Virksomhedsplan for 2021 

Sagsfremstilling 
Forslag til virksomhedsplan for 2021 er udarbejdet med afsæt i 
strategiplan for 2017-2021 for SKV.  
I virksomhedsplanen er strategi og visioner omsat til konkrete 
handlinger, der forventes gennemført i 2021. 
Virksomhedsplanen beskriver de væsentlige daglige indsatser med 
udgangspunkt i, at Svendborg Kraftvarme skal kunne drives som en 
sikker, stabil og udviklingsorienteret virksomhed. 
I virksomhedsplanen er der taget afsæt i de udfordringer og risici som 
virksomhedens ledelse vurderer, der skal være særlig fokus på i løbet af 
2021. 
Der vil i virksomhedsplanen for 2021 være særlig fokus på proces- og 
tidsplanen for nedlukningsprocessen frem mod senest 31. december 
2022. 
 
Af særlige risici er det ledelsens vurdering, at følgende forhold skal 
indgå i virksomhedsplanen for 2021, så der kan indgå handlinger til at 
modvirke disse: 
 

1. De overordnede rammevilkår for affaldsenergisektoren. 
2. Benchmark og indtægtsrammestyring 
3. CO2 neutral fjernvarme og affaldsenergi i 2030 
4. Fremtiden for Svendborg Kraftvarme med fokus på proces- og 

tidsplan for nedlukningsprocessen 
5. Har vi de rigtige aftaler på varme – affald – el? 
6. Kan Svendborg Kraftvarme fortsætte med at være en sund 

virksomhed.  
 Stabil og sikker drift. 

 Strategisk vedligeholdelse   
 Effektiviseringstiltag ved den daglige drift 
 Synergieffekter mellem SFV og SKV 
 Bedre energiudnyttelse 

7. Interne kvalitetssikringsprocedurer – mål – strategisk vurdering  
8. Konsekvensen af ny miljøgodkendelse i 2021 
9. Engagerede medarbejdere – sikring af nødvendige kompetencer 

 
På bestyrelsesmødet den 18. november 2020, blev det vedtaget at SKV 
ophører med at være ISO certificeret, da værket skal nedlukkes senest 
31. december 2022. Der fortsættes med at udføre de interne 
kvalitetsstyringsprocedurer, som har været en del at 
certificeringsordningen. 
 
Forslag til Virksomhedsplanen vil blive gennemgået på mødet.  
 
Bilag: 
Forslag til virksomhedsplan 2021 – revideret udgave dateret den 12. 
februar 2021 
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Indstilling 
Sagen fremlægges til orientering, drøftelse og godkendelse 
 
Beslutning 
Indstillingen godkendes idet der følges op med en revideret Strategiplan 
for perioden 2021 – 2024. 
Strategiplanen vil blive forelagt på et kommende bestyrelsesmøde 
 
 
8. Dato for næste bestyrelsesmøde 
 
Sagsfremstilling: 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 28. april 2021, kl. 
14:00 – 16.00. 
 
 
Bemærkninger fra mødet: 
Forslag til at mødetidspunktet ændres fra kl. 14.00 – 16.00 til kl. 15.00 
- 17.00. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder det foreslåede tidspunkt. 
 
Beslutning 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag den 28. april 2021, kl. 
15:00 - 17:00. 
Mødet planlægges afhold i kantinen på Svendborg Kraftvarme. 
 
 
9. Eventuelt 
 
Bemærkninger fra mødet: 
Der blev forespurgt på dato for generalforsamling.  
Generalforsamlingen er varslet til afholdelse den 25. maj 2021.  
Der rettes henvendelse til Svendborg Kommune for nærmere afklaring 
af tidspunkt med henblik på, at der indkaldes via kalenderinvitation. 
 
 
Beslutning om offentliggørelse: 
 
Alle dagsordensatte punkter kan offentliggøres uden bilag. 
 
 
10. Ekstra punkt 

Genforhandling af direktørkontrakt drøftet. 
Formanden tager kontakt til kommunaldirektøren mhp. en drøftelse. 
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