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1. AVV årsrapport 2018 Åben
Sagsnr.: P18-0140
Sagsbehandler: Lone Andersen

Resumé
Fremlæggelse af AVV’s årsrapport for 2018 inklusive revisionsprotokol og ledelsens regnskabserklæring.

Sagsfremstilling
AVV’s årsrapport fremlægges til godkendelse for bestyrelsen. Regnskabet aflægges i henhold til 
bestemmelserne i Årsregnskabsloven for Klasse C-virksomheder.

Der er af hensyn til de kommunale regnskabsbestemmelser medtaget opdeling i segmenter med 
sammenligning af tidligere års regnskab og budget for 2018.

Årsrapporten er anmærkningsfrit godkendt af statsautoriseret revisor BDO.

Årets resultat
AVV’s samlede resultat blev et underskud på -2.457.967 kr. mod et forventet resultat på 
-2.125.000 kr.

Genbrugscenter: udviser et underskud på -343 t.kr., hvilket skyldes vigende aktivitet i genbrugscentret.

Energianlæg: udviser et overskud på 758 t.kr., hvilket skyldes en positiv forskydning i affaldsafgiften på 
mellemlagret affald.

Miljøanlæg: udviser et underskud på -1.660 t.kr. Underskuddet skyldes omkostninger i forbindelse med 
etablering af Gamle Mursten samt vigende omsætning på salg af biobrændsel.

Kørsel: udviser et overskud på 451 t.kr. Overskuddet skyldes større aktivitet end forventet.

Kommunale ordninger: De kommunale ordninger, drift af genbrugspladser, indsamlingsordning, 
storskraldsordning, bobleordning og MiljøService har tilsammen et underskud på 1.392 t.kr. Underskuddet 
indregnes i ordningernes fremtidige over- og underdækning, der opgøres årligt.

Genbrugspladser   1.049.123 kr., på grund af tidligere års overdækning
Indsamlingsordning - 1.804.929 kr., som forventet, der var budgetteret med -2.125 t.kr. 
Storskrald       360.797 kr., på grund af tidligere års overdækning
Bobler - 1.069.509 kr., på grund af tidligere års underdækning
Miljøservice         72.027 kr., svarer til tidligere års overdækning
I alt - 1.392.491 kr.

Lovgrundlag
Årsregnskabsloven for klasse C-virksomheder og de kommunale regnskabsbestemmelser.

Økonomiske konsekvenser
Se årsrapporten.
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Personalemæssige konsekvenser
Intet at bemærke.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Intet at bemærke.

Bilag
Se nedenstående.

Indstilling
Det indstilles, at AVV’s Årsrapport 2018 og revisionsprotokollat godkendes.

Bilag:
AVV Årsrapport 2018 med budgettal.pdf
Ledelseserklæring AVV 2018.pdf
Revisionsberetning årsrapport 2018.pdf

Beslutning AVV Bestyrelse  den 10. april 2019:
Godkendt som indstillet.

2. Rammebudget AVV 2020 Åben
Sagsnr.: P19-0011
Sagsbehandler: Nicolaj Søberg Arndt

Version 1

Resumé
Punktet er en genoptagelse af punkt 1 fra bestyrelsesmødet den 13. februar 2019, hvor rammerne for udarbejdelsen 
af forslag til budgettet for 2020 blev besluttet.

Budgettet er i stor udstrækning en videreførelse af nuværende niveau for indsamling og behandling af affald. 
Forbrændingstaksterne er ændret i forhold til AVV’s takster for 2019, da VE-tilskuddet til elproduktion bortfalder. 
Derudover er taksterne for ”Mærk Affaldet” og deponering fremskrevet med den forventede prisudvikling.

I forbindelse med indsamlingsordningen, som startede i oktober 2018, er der i den nedenstående sagsfremstilling 
medtaget to modeller, som er betegnet Model A og Model B. Model A tager udgangspunkt i, at ordningen økonomisk 
hviler i sig selv, hvorimod Model B indregner en AVV-underdækning på 2,5 mio. kr., svarende til afskrivningerne på de 
indkøbte containere.

Aktiviteterne vedrørende Gamle Mursten er fortsat indregnet i rammebudgettet for miljøanlægget.

http://docunotews/documentservice.aspx?number=D19-95439
http://docunotews/documentservice.aspx?number=D19-95635
http://docunotews/documentservice.aspx?number=D19-95636
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Sagsfremstilling
Udgangspunktet for budget 2020 er de nuværende aktiviteter samt de nye aktiviteter og anlægsopgaver, der fremgår 
af budgettets enkeltdele.

Det overordnede mål er at øge ressourceudnyttelsen og de økonomiske værdier i affaldet og samtidig skabe lokale 
arbejdspladser. Det forventes opnået gennem samarbejder med private aktører i OPP-samarbejder, andre 
affaldsselskaber og øvrige interessenter som f.eks. projekter relateret til beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Der vil 
i samarbejde med øvrige aktører på affaldsområdet i Nordjylland også blive arbejdet på at tiltrække aktiviteter til 
Cirkulær Nord Fonden.

Indsatser

Vi vil reducere vores miljøpåvirkninger ved at:

 Sætte fokus på den tredobbelte bundlinje: økonomiske resultater samt resultater på det sociale og 
miljømæssige område 

 Vise vej via eksempler mod en bæredygtig cirkulær økonomi
 Skabe troværdige og gennemtænkte løsninger for bortskaffelse
 Nedbringe mængden af affald lokalt – bortskaffe og energiudnytte globalt
 Arbejde aktivt med affaldsforebyggelse herunder levetidsforlængelse via direkte genbrug
 Øge og forbedre mængden af affald til genanvendelse
 Bearbejde holdninger og forståelse hos borgere og virksomheder
 Etablere samarbejder med relevante miljø- og forbrugergrupper
 Sikre en stadig udvikling af teknologi og forureningsforebyggelse på alle anlæg
 Være på forkant i forhold til medarbejdernes sikkerhed og helbred ved at forebygge skader og 

arbejdsrelateret sygdom

Kommunale ordninger

Der budgetteres med drift af 18 genbrugspladser, MiljøService, storskrald, bobleordning samt kildesorteret 
indsamling. 

Driften af genbrugspladserne finansieres efter følgende fordelingsnøgle:

 Borgernes benyttelse af pladserne opdeles i en fast og en variabel del til kommunerne
 Erhvervsmæssig benyttelse af pladsernes til aflevering af affald afregnes virksomhederne efter forbrug

Fælleskommunale ordninger
(1.000 kr.) Genbrugs-

pladser
Storskrald 

og
MiljøService

Boble-
ordning

Budget 2020 Regnskab 
2018

Budget
2019

Omsætning 6.000 6.000 7.139 6.100
Kommunebetaling 48.950 700 1.500 51.150 51.252 51.300
Omkostninger 51.450 700 1.500 53.650 56.023 53.800
Resultat 3.500 0 0 3.500 2.368 3.600
Afskrivninger/finans. 
omkostninger

3.500 3.500 3.252 3.600

Årets resultat 0 0 0 0 -884 0
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I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i to forskellige modeller for indsamlingsordningen, som ses af henholdsvis 
Model A og Model B.

 Model A: Tager udgangspunkt i en hvile i sig selv-betragtning, hvor taksten til kommunerne fastsættes, så den 
nuværende underdækning elimineres 2,5 mio. til afskrivningen af indkøbte containere for kildesortering.

 Model B: Tager udgangspunkt i en videreførelse af den nuværende AVV-underdækning på 2,5 mio. kr. til 
afskrivningen af indkøbte containere for kildesortering.

Kildesorteret indsamling 2019 2020
(1.000 kr.) Underdækning

2,5 mio.
Model A -

hvile i sig selv
Model B -

Underdækning
2,5 mio.

Salg papir 4.270 4.800 4.800
Indsamling Hjørring
Indsamling Hjørring molokker (tørre fraktioner) - 1.400 1.400
Indsamling Hjørring todelte containere (tørre fraktioner) 5.900  6.200  6.200
Indsamling Hjørring sommerhuse (restaffald) 3.100 3.250 3.250
Indsamling Hjørring molokker (restaffald)    600 - -
Betaling containere Hjørring 0 1.600 0
Indsamling Hjørring total  9.600 12.450 10.850
Indsamling Brønderslev
Indsamling Brønderslev molokker (tørre fraktioner) - 550 550
Indsamling Brønderslev todelte containere (tørre 
fraktioner)

3.200 3.350 3.350

Betaling containere Brønderslev 0 900 0
Indsamling Brønderslev i total 3.200 4.800 3.900
Behandling tørre fraktioner 4.750 6.300 6.300
Indtægter i alt 21.820 28.350 25.850

Personale 7.700 8.300 8.300
Driftsomkostninger 1.900 2.850 2.850
Behandlingsomkostninger 4.750 6.300 6.300
Afregning af papir til kommunerne 4.270 4.800 4.800
Administration  800 1.000 1.000
Renter 100 100 100
Afskrivninger biler  2.300 2.500 2.500
Afskrivninger containere 2.500 2.500 2.500
Udgifter i alt 24.320 28.350 28.350

Resultat -2.500 0 -2.500

Ovenstående driftsbudget udmønter sig i følgende samlede betalinger (Model A - hvile i sig selv) for ejerkommunerne 
inddelt i en indsamlingsdel og en behandlingsdel samt en kommunebetaling af afskrivningen vedrørende de indkøbte 
containere til kildesorteringsordningen.
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I de nedenstående gebyrer er indregnet, at salget af papir reducerer de samlede variable omkostninger, hvilket er i 
overensstemmelse med opgørelsen af gebyrer for driften af genbrugspladserne. 

*Gebyrer 2020 i 1.000 kr. Hjørring Brønderslev Total
Indsamling 10.850 3.900 14.750
Betaling af containere 1.600 900 2.500
Behandling 1.100 400 1.500
Total 13.550 5.200 18.750

*Ovenstående gebyrer tager udgangspunkt i Model A – hvile i sig selv.

Behandlingsanlæg

Driften af behandlingsanlæggene finansieres via behandlingsindtægter samt salg af varer og ydelser. Af nedenstående 
ses budgetter opdelt på enhederne Team Genbrug og Team Affald. 

Behandlingsanlæg Team Genbrug
(1.000 kr.) Genbrugs-

butik
Miljøanlæg Deponi Budget

2020
Regnskab 

2018
Budget
2019

Omsætning 7.000 26.000 5.000 38.000 37.605 34.200
Omkostninger 6.900 22.500 1.300 30.700 31.670 26.450
Afgifter 2.500 2.500 2.547 2.600
Resultat 100 3.500 1.200 4.800 3.388 5.150
Afskrivninger og
finansielle omk.

100 3.500 650 4.250 5.113 4.600

Hensættelse 550 550 550 550
Årets resultat 0 0 0 0 -2.275 0

Behandlingsanlæg Team Affald
(1.000 kr.) Energi-

anlæg
Kørsels-
afdeling

Ressource-
hal

Bygnings-
service

Budget
2020

Regnskab 
2018

Budget
2019

Omsætning 120.000 16.500 15.000 5.000 156.500 136.316 136.500
Omkostninger 60.000 14.000 13.000 3.500 90.500 73.259 72.800
Afgifter 40.000 40.000 40.464 40.000
Resultat 20.000 2.500 2.000 1.500 26.000 22.593 23.700
Afskrivninger og 
finansielle omk.

20.000 2.500 2.000 1.500 26.000 21.383 23.700

Årets resultat 0 0 0 0 0 1.210 0

Udvikling & Administration

Driften af Udvikling & Administration sker ved betaling fra de kommunale ordninger, driftsafdelinger, Modtagestation 
Vendsyssel og anlægsadministration. 

Derudover har AVV indtægter i form af tilskud til udviklingsprojekter og salg af konsulentydelser. Interne ordninger og 
afdelinger betales forholdsmæssigt i forhold til omkostninger ekskl. afgifter, renter, afskrivninger og 
administrationsbidrag. 
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Takster

I kr. eksklusive moms Regnskab
2018

Budget
2019

Budget
2020

Fælleskommunale ordninger

Kommunebetaling eksisterende ordninger:

Kommunebetaling pr. indbygger, faktisk 440 - -
Kommunebetaling pr. indbygger, budget 440 440 440

Kommunebetaling indsamlingsordning:

Pr. husstand tørfraktion (Model A) - 326
Pr. husstand tørfraktion (Model B) 195 273
*Ordningen ”Mærk affaldet”:
Blåt mærke (pris pr. besøg) 163 167 171
Grønt mærke (2 besøg pr. måned) 1.392 1.428 1.452
Gult mærke (5 besøg pr. måned) 2.736 2.808 2.868
Rødt mærke (flere besøg pr. uge) 5.448 5.580 5.688

Forbrændingstakster

Erhvervsaffald pr. ton, inkl. energiafgifter 440 490 500
Dagrenovation pr. ton, inkl. energiafgifter 525 605 615

Deponeringstakster

Erhvervsaffald (inert), deponeringsegnet pr. ton 398 408 416
Erhvervsaffald (mineralsk), deponering pr. ton 496 508 518
Affaldsafgift pr. ton 475 475 475

*Erhvervsaffald afleveret på genbrugspladser
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Budgetforslagets konsekvenser sammenlignet med 2019 for husstande i hhv. Brønderslev og Hjørring 
kommuner

Af nedenstående tabel ses den samlede takst pr. husstand i de to interessentkommuner i henholdsvis 2019 og 2020 
for de samlede kommunale ordninger. 

I det tilfælde at udgangspunktet for indsamlingsordningen er Model A - hvile i sig selv, ses konsekvensen heraf på 
henholdsvis taksten på indsamlingsordningen samt den samlede takst pr. husstand.

Taksterne som er angivet for 2019, er kalkulerede takster der angiver hvordan de ville have set ud, idet tilfælde at 
hvile i sig selv-princippet var taget i anvendelse, frem for den kalkulerede Model B - underdækning på kr. 2,5 mio.

Takststigning pr. husstand ved Model A - hvile i sig selv.

2019 2020
Brønderslev Hjørring Brønderslev Hjørring

Kommunale
ordninger

Kr./husstand/år Kr./husstand/år Kr./husstand/år Kr./husstand/år
Eksisterende ordninger
Gebyr for drift af 
genbrugspladser, bobler, 
storskrald og MiljøService

972 972 972 972

Indsamlingsordning
Indsamling af kildesorteret 
affald ved husstande med 
fuld betaling inklusive 
container

- - 326 326

Behandling af madaffald 73 73
Behandling af restaffald 238 149 242 151
Samlet takst
Fuld betaling for 
kildesorteret indsamling - -

1.540
(+135)
9,6 %

1.522
(+133)
9,6 %

I nedenstående beregning er der taget udgangspunkt i, at AVV tager en underdækning på indsamlingsordningen 
svarende til de driftsmæssige afskrivninger på de todelte containere (2,5 mio. kr.).

Takststigning pr. husstand ved Model B - underdækning på 2,5 mio. kr.

2019 2020
Brønderslev Hjørring Brønderslev Hjørring

Kr./husstand/år Kr./husstand/år Kr./husstand/år Kr./husstand/år
Indsamlingsordning
Indsamling af kildesorteret 
affald ved husstande med 
AVV-betaling af containere

195 195 273 273

Inklusive underdækning på 
kr. 2,5 mio. 1.405 1.389

1.487
(+82)

 5,8 %

1.469
(+80)
5,8 %
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Anlægsbudget 2020

Team Affald

Energianlæg, akut pulje 5,0 mio. kr.
I tilfælde af pludselig opstået og større nedbrud afsættes et beløb, der inden anvendelse hurtigt kan 
frigives af bestyrelsen. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.

Team Genbrug

Miljøanlæg, miljøforbedringer 3,0 mio. kr.
Miljøforbedringer i form af forbedrede opbevaringsmuligheder for udvalgte fraktioner. Nedlukning af 
etaper. Ændringer i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse af Rønnovsdal. Samarbejde med 
andre selskaber omkring deponiopgaver. Investeringen finansieres over behandlingsgebyret.
Genbrugspladser, opgradering af pladser 8,0 mio. kr.
Udvidelse og fremtidssikring af flere genbrugspladser i takt med øget krav om udsortering i flere og 
flere fraktioner. Ligeledes skal udvalgte genbrugspladser fremtidssikres, så de kan modstå en eventuel 
stigning i antal besøgende, hvis organiseringen af genbrugspladserne i interessentkommunerne 
miljømæssigt skal optimeres.
Projekter til at fremme direkte genbrug 3,0 mio. kr.
Etablering og indretning af værksteder og lokaler til reparation og upcycling af affald, f.eks.
hårde hvidevarer, elektronik, møbler og tekstil. Ambitionen er at forene genbrug og socialøkonomiske 
arbejdspladser ved at inddrage flygtninge og borgere langt fra arbejdsmarkedet i istandsætte og 
reparere affald, så det bliver til nye værdier - til gavn for miljøet. Tanken er, at disse initiativer 
desuden kan opkvalificere borgerne og dermed fremme deres muligheder på det danske 
arbejdsmarked. Gennem disse projekter ønsker vi også at styrke samarbejdet med andre 
affaldsselskaber og private firmaer.

Udvikling & Administration

Udvikling af besøgscenter 3,0 mio. kr.
Revitalisering af konceptet for besøgscenteret og udbredelsen af viden om affald til borgere. 
Revurdering af anvendelsen af den nuværende bygningsmasse for at sikre bedst mulig udnyttelse af 
disse faciliteter.
Grønne initiativer 1,0 mio. kr.
Etablering og omlægning af grønne områder til gavn for den lokale artsrigdom og AVV’s grønne profil. 
Som konkret måde at omsætte verdensmål nr. 15 - ”Livet på land” til praksis. Derigennem vil vi gå 
forrest og inspirere virksomheder og borgere til at bidrage til at fremme biodiversiteten i Danmark.
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Lovgrundlag
AVV’s vedtægter og § 60 i Lov om Kommuners Styrelse.

Økonomiske konsekvenser
Fastlæggelse af den økonomiske bevilling for 2019.

Personalemæssige konsekvenser
Afhænger af endeligt budget.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Der arbejdes med fokus på relationer mellem affald og ressourcer, miljø og energi og der stilles krav til 
miljøbelastningen i forbindelse med f.eks. transportopgaver.

I forhold til alle fremtidige tiltag og investeringer vil der blive taget hensyn til at minimere miljøbelastningen.

Bilag
Se nedenfor.

Indstilling
Der indstilles til, at drifts- og anlægsbudgettet for AVV I/S 2020 godkendes, samt at det besluttes, om det er Model A 
eller Model B, der skal danne grundlag for rammebudgettet for 2020.

Bilag:
Budgetforslag 2020.pdf
Fremtidig drift af AVV's genbrugspladser.pdf

Beslutning AVV Bestyrelse  den 10. april 2019:
Godkendt som indstillet. 

Valget faldt på model B.

3. Anlægsbevilling til renovering ovn 3 Åben
Sagsnr.: P19-0141
Sagsbehandler: Michael Bering

Resumé
Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til renovering af anlægsdele på ovnlinje 3.

http://docunotews/documentservice.aspx?number=D19-95238
http://docunotews/documentservice.aspx?number=D19-95758
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Sagsfremstilling
På ovnlinje 3, der er etableret i 1998, er der løbende behov for renovering af anlægsdele på linjen. Renoveringen er 
nødvendig for opretholdelse af en stabil drift af Energianlægget og vil ofte kunne bidrage til en optimering af driften.

I 2019 planlægger vi renovering af flere mindre anlægsdele. Det drejer sig om anlægget til indføring af klinisk 
risikoaffald, systemet for kedelvand, herunder lagertank, og system for tilførsel af kemikalier samt anlægsdele til 
indfødning af affald i fyrrummet.

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser
På anlægsplanen for 2019 er der afsat 10 mio. kr. til renovering af ovn 3 i 2019. Der ansøges her om frigivelse af i alt 
3,5 mio. kr. til nedenstående renoveringsopgaver:

- Anlæg til klinisk risikoaffald: 2,7 mio. kr.
- Kedelvands-system: 0,4 mio. kr.
- Indfyringspusher: 0,4 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen personalemæssige konsekvenser.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Investeringen er med til at sikre en fortsat stabil og dermed miljømæssig sikker drift af Energianlægget.

Bilag
Ingen.

Indstilling
Der indstilles til, at bestyrelsen frigiver 3,5 mio. kr. til renovering af ovnlinje 3. Beløbet tages fra anlægsbevilligen til 
renovering af ovn 3 2019.

Beslutning AVV Bestyrelse  den 10. april 2019:
Godkendt som indstillet.

4. Udbud på ny affaldskran (kranskinner) Åben
Sagsnr.: P18-0306
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Sagsbehandler: Michael Bering

Resumé
Energianlæggets affaldskran står for udskiftning. Punktet har været forelagt bestyrelsen på deres møde den 13. 
september 2018, hvor der blev frigivet midler til rådgivning og udarbejdelse af udbudsmateriale. Der skal nu frigives 
midler til næste fase i projektet, som er indkøb og opsætning af kranskinner.

Sagsfremstilling
En levetidsundersøgelse af Energianlæggets affaldskran, udført i juni 2017, viste, at kranens teoretiske levetid er 
overskredet. Undersøgelsen anbefaler, at der foretages en totaludskiftning inden for få år. 
Da en totaludskiftning af kranen og tilbehør kræver en relativ lang udetid på hele Energianlægget, er det besluttet at 
opdele projektet i 2 faser. Herved bliver det muligt at foretage udskiftningen inden for den årlige revisionsperiode, 
hvor Energianlægget i forvejen er ude af drift.
Fase 1 foretages i revisionsperioden 2019 og består af udskiftning af de bærende kranskinner. 
Fase 2 foretages i revisionsperioden 2020 og består af udskiftning af selve affaldskranen.

Udarbejdelse af udbudsmateriale for hele kranprojektet blev igangsat i 2018, og opgaven med udskiftning af de 
bærende kranskinner har været budt ud til 3 leverandører i februar 2019. Kun 2 af de 3 indbudte leverandører 
ønskede at afgive bud på opgaven. Ved tilbudsfristens udløb havde kun én leverandør afgivet bud på opgaven.

Tilbuddet fra DCB (Danish Crane Building) ligger meget tæt på rådgiverens estimat, hvorfor der søges om frigivelse af 
midler til indkøb og opsætning af bærende kranskinner i et samarbejde med DCB. 

Lovgrundlag
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser
Omkostninger til indkøb og opsætning af bærende kranskinner vil andrage 2,5 mio. kr. fordelt på:

DCB, levering og opsætning: 2,29 mio. kr.
El-arbejde 0,11 mio. kr.
Affaldshåndtering m.m. 0,10 mio. kr.

2,50 mio. kr.

Beløbet er afsat i anlægsplanen for 2019.

Personalemæssige konsekvenser
Ikke relevant.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Øget driftssikkerhed på Energianlægget samt mulighed for optimering af nuværende kransystem.
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Bilag
Ingen.

Indstilling
Der indstilles til, at der indgås kontrakt med firmaet DCB om levering og opsætning af bærende kranskinner, og at 
bestyrelsen frigiver 2.500.000 kr. til udførsel af projektet. Beløbet tages fra anlægsbevillingen til Udskiftning og 
forbedring af kran 2019.

Beslutning AVV Bestyrelse  den 10. april 2019:
Godkendt som indstillet.

5. Formanden orienterer Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen

 Møde med Hjørring byråd vedr. medlem til Cirkulær Nord Fonden
 Møde med Hjørring Fjernvarme

Beslutning AVV Bestyrelse  den 10. april 2019:
Orienteringen tages til efterretning.

6. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen



Beslutning AVV Bestyrelse  den 10. april 2019:
Intet til orientering.

7. Administrationen orienterer Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen

 Asbest på 6 store pladser
 Cirkulær Nord Fonden, Bygning
 Status for Gamle Mursten
 Samarbejde med jobcentre omkring ungeprojekt inkl. udfordring mht. økonomi
 Vild med vilje
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 Naturmødet
 Strategidag + DAF’s årsmøde, diskussion om program; verdensmål og Fonden
 Besøg Jammerbugt Kommune

Beslutning AVV Bestyrelse  den 10. april 2019:
Orienteringen tages til efterretning.

8. Eventuelt Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen
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Beslutning AVV Bestyrelse  den 10. april 2019:
Intet under eventuelt.

9. Næste møde Åben
Sagsbehandler: Steen Madsen

 8.-10. maj 2019 Strategidag og DAF’s årsmøde
Mødetidspunkt skal endelig aftales.

 22. maj 2019, kl. 12.30 – 14.30
Der er forud for dette møde (kl. 10.00 – 12.30) møde med TMU i ejerkommuner vedr. budget, med 
afsluttende frokost.

 19. juni 2019, kl. 09.00 – 12.00
Det skal besluttes, om mødet skal flyttes eller annulleres. De faste punkter for mødet vil være behandlet på 
møder tidligere på året.

Beslutning AVV Bestyrelse  den 10. april 2019:
Godkendt som indstillet.

Mødet den 19. juni aflyses.

10. Personaleforhold Lukket
Sagsbehandler: Dina Kirstine Bentzen


