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for møde i bestyrelsen for
AW - Affatdsselskabet Vendsyssel Vest 1/S
Mandag den 14. december 2017 kl. 10.00-14.00

Mødested: Bryghuset Vendia
Markedsgade 9
9800 Hjørring

Afbud fra: Ingen

Mødet afsluttet kl. : -

DAGSORDEN

1. Anlægsregnskab til udlægning af membran og udvidelse af sorteringsareal på
Miljøanlæg Stadevej (2 bilag)

2. Renovering af gammel filterbygning
3. Tab på debitorer i AW 2017 (1 bilag)
4. Sundhedssikring
5. Formanden orienterer

6. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer
7. Administrationen orienterer
8. Eventuelt

9. Besøg af Dorte Nielsen, afdelingsleder for AWs genbrugsbutik og værksteder
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1. Anlægsregnskab til udlægning af membran og udvidelse af
sorteringsareal på Miljøanlæg Stadevej

Journalnummer: D16-53564

Resumé

Vedlagte anlægsregnskab foreligger til godkendelse. Anlægsregnskabet er anmærk-
ningsfrit revideret af vores revisor, BDO ScanRevision A/S i Hjørring.

Sagsfremstilling
AW har tidligere modtaget krav fra tilsynsmyndigheden for Miljøanlæg Stadevej (her
Brønderslev Kommune) om, at der skulle udlægges en plastmembran i et regnvands-
bassin. Regnvandsbassinet modtager overfladevand fra ca. 4. 500 m2 inden udløb til

Stubdrup Bæk og fungerer som bundfældningsbassin. Grundet underlagets beskaffen-
hed siver hovedparten af overfladevandet direkte ned i jorden, og kravet var derfor, at
der skulle udlægges en plastmembran, som kan sikre en bundfældning af bl.a. organiske
materialer inden udløb til Stubdrup Bæk. Derudover modvirker membranen den direkte
nedsivning af regnvand og deraf følgende risiko for udvaskning af miljøfremmende
stoffer til grundvandet. Arbejdet er nu afsluttet.

Derudover var arealet til inspektion og sortering af brændbart affald fra erhverv blevet for
lille. Arealet har stor betydning for genbrugspladsen, da de her kontrollerer og sorterer
affaldet, inden det sendes videre til forbrænding på AWs energianlæg. Sorteringen gør,
at vi kan tage effekter fra til direkte genbrug eller genanvendelse, inden resten sendes til
forbrænding. Arealet er nu blevet udvidet med ca. 200 m2.

Der er givet følgende bevillinger på AWs bestyrelsesmøder til projektet:

13. december 2016 er der bevilliget kr. 600. 000.

Anlægsprojekt

Udlægning afmem-
bran og udvidelse af
sorteringsareal på
MÅ STÅ

Bevilling kr.
ekskl. moms

600. 000

Forbrugt kr.
ekskl. moms

-615. 117

Bemærkning

Mere forbrug!

15. 117
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Lovgrundlag
Opfyldelse af krav fra miljømyndigheden samt opfyldelse af vores forpligtelser som
affaldsselskab med hensyn til at sikre direkte genbrug og genanvendelse forud for
forbrænding og deponi.

Økonomi

Anlægget afskrives over en periode på 20 år for bygninger med ca. 30. 755 kr.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Opfyldelse af lovkrav og mulighed for bedre inspektion samt udsortering af materialer til
direkte genbrug og genanvendelse.

Bilag
Punkt 1, bilag 1

Punkt 1, bilag 2:

Anlægsregnskab til udlægning af membran og udvidelse af
sorteringsareal for Miljøanlæg Stadevej.
Den uafhængige revisors erklæring - MÅ STÅ

Indstilling
Til godkendelse.

Beslutning
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2. Renovering af gammel filterbygning

Journalnummer: P17-0085

Resumé

Der søges om frigivelse af anlægsmidler på 2, 0 mio. kr. til renovering af den gamle filter-
bygning på Energianlægget. Midlerne tages af allerede afsatte anlægsmidler i 2017.

Sagsfremstilling
AWs Energianlæg har tidligere været forsynet med et elektrofilter til fjernelse af støvpar-
tikler i røgen. Efter etablering af et nyt posefilter i 2005 har elektrofilteret ikke være i brug.

Filteret er placeret i en ca. 200 m2 bygning, som ligger i forlængelse af ovn 2's
Economizer-rum. Lokalet, hvori el-filteret er placeret, har siden 2005 været anvendt til
"grov-lager". Der er endvidere placeret 3 kompressorer i lokalet. Da bygningen er bygget
op omkring elektrofilternes fundamenter, er brugen af lokalet begrænset af diverse søjler
og plinte. En optimal udnyttelse af lokalet kræver, at de gamle elektrofiltre fjernes, og at
lokalet isoleres til minimum et frostfrit niveau.

Efter nedrivning af de gamle elektrofiltre og fjernelse af diverse søjler og plinte samt iso-
lering af lokalet, etableres der et lukket, lydisoleret rum i den ene ende af lokalet. Heri
samles alle kompressorer, således at støjbelastningen fra disse reduceres.

Den resterende del af lokalet skal anvendes til lager af diverse reservedele samt udstyr
til brug ved revisioner. .

Lovgrundlag
Der er søgt byggetilladelse til projektet.

Økonomiske konsekvenser
Der er indhentet pris på nedrivning- og opbygningsarbejdet fra 4 entreprenører.
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Billigste pris:
Klargøring til nedrivning:
Bygningsinstallationer:
Uforudsete:
Administration:

1.545. 100kr.
170. 000kr.
200.000 kr.

29.900 kr.
55. 000 kr.

2. 000. 000 kr.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Den efterfølgende indretning af et samlet kompressorrum for alle trykluftkompressorer på
Energianlægget vil give en væsentlig støjreduktion andre steder på anlægget.

Bilag
Ingen.

Indstilling
At der frigives 2, 0 mio. kr. fra anlægsplanen 2017: Energianlæg, bygningsrenovering.

Beslutning

3. Tab på debitorer i AW 2017

Journalnummer: P15-0597 / D17-67266

Resumé:
Oversigt over tab på debitorer i AVV for 2017.
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Sagsfremstilling
Den samlede debitorafskrivning viser tab på debitorer i AW for 2017. Dererialt25 uer-
holdelige beløb på i alt 85. 220, 32 kr.

Alle beløb er behørigt forsøgt inddrevet via advokat og i EFI-system.

Lovgrundlag
Ingen relevans.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Ingen.

Bilag
Punkt 3, bilag 1: Samlet debitorafskrivning for 2017 - AW.

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
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4. Sundhedssikring

Journalnummer: P17-0439

Resumé

AW/MVs MED-udvalg har et stort ønske om, at AW/MV tilbyder alle medarbejdere en
sundhedsordning, som ved f. eks. sygdom sikrer den enkelte medarbejder den nødven-
dige behandling med henblik på hurtigst muligt at vende tilbage til sit arbejde.

Sagsfremstilling
Det har i gennem en længere årrække været kutyme, at ansatte i den private sektor til-
bydes en sundhedssikring. De seneste 5-10 år er også den offentlige sektor begyndt at
tilbyde det.

Baggrunden for at tilbyde en sundhedssikring er flere. Vi ønsker som virksomhed at
hjælpe vores medarbejdere hurtigt og bedst muligt igennem et sygdomsforløb samt at
give medarbejderne et enkelt og trygt forløb. Vi ønsker også at forebygge potentielle
sygdomsforløb.

AW er en attraktiv virksomhed at være ansat i, men arbejdsmarkedet er i udvikling, og
mangel på arbejdskraft er også en realitet i Vendsyssel. Derfor er det hensigtsmæssigt,
at AW tilbyder attraktive ansættelsesvilkår for at tiltrække de bedst medarbejdere.

En sundhedssikring er typisk sammensat af flere elementer:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sundhedsguide, der hjælper og vejleder
Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog
(evt. også zoneterapeut, akupunktur og diætist)
Akut psykologis krisehjælp
Forebyggende og lindrende behandlinger, typisk ved kroniske ledelser
Rådgivning om misbrug/second opinion ved livstruende behandling
Forundersøgelse med behandlingsgaranti på 10 dage.
Genoptræning, hjælpemidler, osv.
Behandling på privathospital ved lang behandlingstid i det offentlige system

Det er især behandlingsgarantien og behandling på privathospital, som efterspørges fra
MED-udvalget.

AW har tilknyttet en forsikringsmægler for at få det bedste og billigste tilbud.
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Ved en kollektiv ordning skal der ikke angives helbredsoplysninger, og der er ligeledes
dækning for eksisterende lidelser, måske med karens.

Vi forventer, at ordningen skal tilbydes alle ansatte i AW og MV inkl. bestyrelserne.
Ægtefælles/samlever og børn kan medforsikres på næsten tilsvarende vilkår og pris.

Lovgrundlag
Intet.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften pr. ansatte udgør ca. 2. 200, - kr. årligt, l MED-udvalget er der en forståelse for,
at sundhedsdækning er en del af en samlet lønpakke og således også udgør et element i
den kommende lønforhandling.

Den samlede årlige udgift udgør således ca. 280.000, - kr. svarende til mindre end 1% af
AWs samlede lønudgift.

AW har i dag udgifter på ca. 30. 000, - kr. til psykologisk krisehjælp, fysioterapi og kiro-
praktik, som kan medregnes i ovenstående beløb.

Ligeledes forventes det, at personaleudgiften ved længerevarende sygdom reduceres,
således at den reelle udgift til en fælles sundhedsordning bliver minimal.

Alle skal betale skat af en mindre del af beløbet til sundhedsordningen, men et enigt
MED-udvalg bakker op om ordningen.

Personalemæssige konsekvenser
Større tryghed og Jobtilfredshed for den enkelte.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Bedst muligt stillede medarbejdere samt absolut minimering af tabt arbejdstid for såvel
medarbejdere som AW og MV.

Bilag
Ingen.
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Indstilling
Direktionen indstiller, at der arbejdes videre med at tilbyde en fælles sundhedssikring til
alle i AW og MV, således at udgiften til sundhedssikringen indarbejdes i budgettet for
2018.

Beslutning

5. Formanden orienterer

Valgresultat - ny bestyrelse.
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6. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet ved udarbejdelse af dagsorden.

7. Administrationen orienterer

a) Ejerstrategi
b) Tillægsbudget
c) Fantastprojekt
d) Forbehandlingsanlæg
e) Gamle Mursten/Godt Gjort
f) Hensættelser til fremtidig udvikling og generationsskifte
g) Overlevering til ny bestyrelse

8. Næste bestyrelsesmøde

Der er lavet en mødekalender for 2018 med forslag om konstituerende bestyrelsesmøde
for den nye bestyrelse 9. Januar kl. 9. 00 og et efterfølgende møde.

Indstilling
At der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde 9. januar 2018 kl. 9.00, og atderumid-
delbart efter det konstituerende møde indkaldes til og afholdes endnu et bestyrelsesmø-
de, hvor bl.a. mødedatoer vedtages.
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Beslutning
Der afholdes konstituerende møde den 18. december 2017 kl. 10.

9. Eventuelt


