
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december kl. 8.00 hos TVIS 

Meddelelser: 

TVIS´ ledergruppe er i gang med at diskutere strategi og målstyring. Ledergruppen har den 21.-22. 

november været på seminar. 

TVIS er i gang med at søge en ny Driftmester idet Poul Fournaise går på pension i foråret 2019. 

 

1. Orientering. Tillægsaftale med ØRSTED. 

Tillægsaftaler vedrørende Flis på lastbil – Dvs. dansk flis til Skærbækværket, er underskrevet i henhold til 

bestyrelsens mandat af 19. juni 2015. 

 

Det forventes at de danske flis-priser ligger 3-5 kr./GJ under de internationale priser og aftalen giver 

mulighed for at modtage 80.000 ton/år. 

 

Bilag:  

Referat LUKKET bestyrelsesmøde 19. juni 2015 

   Jørgen Nielsen orienterede om tillægsaftalen. 

Til orientering. 

 

2. Orientering. Nyt fra projektafdelingen. 

P-hus ved Vejle Sygehus: TVIS ligger efter gæsteprincippet og TVIS er af Region Syd blevet bedt om at 

flytte ledningen. Der er dog fundet en løsning, hvor TVIS ikke behøver at flytte ledningen alligevel, hvilket 

er en stor fordel for P-hus projektets tidsplan. 

 

Overskudsvarme: Der er via Fredericia Spildevand sendt en forespørgsel på at etablere et samarbejde. Et 

samarbejde som i første omgang skal sørge for, at der fortsat er en dialog med 

overskudsvarmeleverandør om muligheden for at udnytte overskudsvarmen på sigt. 

 

AGA i Vejle: TVIS har i fællesskab med AGA regnet på muligheden for at AGA kunne levere 

overskudsvarme fra deres nye fabrik, som placeres i Vejle Nord. Umiddelbart er der desværre ikke en 

økonomisk fordel i at udnytte overskudsvarmen. AGA afsætter ventiler i systemet så det er nemmere at 

koble sig på, hvis rammevilkårene ændrer sig. 

 

Elektrificering af jernbanen ved Østerbrogade i Vejle: Der arbejdes fortsat med at finde den bedste 

løsning i forbindelse med omlægning af tracéet. Opgaven udføres i samarbejde med Vejle Spildevand og 

Banedanmark. Omlægningen ved Østerbrogade forventes udført i 2020. 

 

Anders Jepsen orienterede. 



 

 

 

3. Status på potentielle udvidelser i Vejle Kommune. 

Anders Jepsen orienterede 

 

 

4. Orientering om økonomi og driftsforhold. 

Lene Andersen orienterer om driftsforhold, økonomi og perioderegnskab for september og oktober. 

Lene Andersen orienterede. 

 

5. EVT. 

Bestyrelsen sagde farvel til Charlotte Uhrskov og Henning Lindved Jensen som udtræder af TVIS´ 

bestyrelse efter 12 år. 
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