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Protokol
Bestyrelsesmøde nr. 19 i Nomi4s i/s.

Mødedato og tidspunkt:
Torsdag d. 14. december 2017 kl. 9.00

Mødested:
Værftet Café og Restaurant
Ved Fjorden 4, 7600 Struer
Journal nr.: 5.3/1188
Mødedeltagere:
Bestyrelsen:
Finn Thøgersen Øvrige:

Karsten Filsø Hans Bloch
Jens Peder Hedevang Jan Sørensen (referent)

Bente Østergaard Gitte Bak
Mads Jakobsen Mogens Berg

Niels Viggo Lynghøj Carsten Zaar
Jørgen Nørby
Ole Byskov

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse.
3, Overordnede strategiske forhold m.v.:
3.1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 og regnskabsestimatfor2017.
3.2. Mødeplan 2018.
3.3. Generel orientering:

Ny administrationsaftale med Deponi Syd 1/S.
Afholdte møder med eksterne kommuner og affaldsselskaber.
Hensigtserklæring, Quantafuel.
Energistyrelsens svar på borgmesterbrev.

Dansk Affaldsforening - Valg til bestyrelsen i DAF.
KL, Nyt kursus for bestyrelsesmedlemmer i Forsyn ingssektoren.

Opsamling på den 4 årige valgperiode.
Drøftelse af "politikerbetjeningen" i Nomi4s i/s - hvad fungerer godt, og

hvad kan forbedres?
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4. Borgerrelaterede opgaver:
4.1. Separat Indsamling afBioaffald.
4.2. Generel orientering:
• Åbningstider for erhverv på genbrugspladser.
• Afholdte og nye udbud.

• Aftale om køb af areal til Kastrup ny Genbrugsplads.

5. Oparbejdning og afsætning.

5.1 Miljøudvikling og Demonstrationsprojektet (MUDP) fase2.
5.2 Generel orientering:
• Afslutning MUDP, fase 1 .
• Samarbejdspartner i MUDP projekt med Aage Vestergaard Larsen, Reno Nord
m.f l.

6. Deponi.

6.1. Beslutningspunkter (intet til behandling).
6.2. Generel orientering.

• Fælles udbud af spildevandsanalyser.

7. Lukkede punkter. (Separat dagsorden)
7.1. Lukket punkt.
7.2. Lukket punkt.
7.3. Lukket punkt.
7.4. Lukket punkt.

8. Meddelelser fra Interessentkommunerne.

9. Meddelelser til pressen.

• Pressemeddelelse fra Nomi4s og artikel fra Miljøstyrelsen om Miljøudvikling og
Demonstrationsprojektet (MUDP) fase 2.

10. Eventuelt.

11. Næste ordinære møde.
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Protokol

1. Godkendelse af dagsorden.

Saasfremstillinci:
Der er ikke forud for dagsordenens udarbejdelse modtaget forslag til
dagsordenspunkter, som ikke indgår i denne dagsorden.

Indstilling:
Det indstilles, at dagsordenen godkendes.
Beslutnincj:
Godkendt som indstillet.

2. Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse.
Sacjsfremstilling:

Revisionen har aflagt særskilte beretninger i forbindelse med afslutningen af MUDP
projektet. Beretningerne indgår ikke i de normale årlige revisionsberetninger og behandles derfor særskilt.

Bilag:
• Beretning Nomi4s projektregnskab
• Beretning MUDP, samlet projektregnskab

Indstilling:
Det indstilles, at beretningerne godkendes.
Beslutninci:
Godkendt som indstillet.

3. Overordnede strategiske forhold m.v.:

3.1 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 og regnskabsestimat for 2017.

Saasfremstilling:
Budgetopfølgning pr. 31. oktober udviser et samlet resultat/overdækning på 9,9
mio. kr. mod budgetteret 4,2 mio. kr., altså en positiv afvigelse på 5,7 mio. kr.
Heraf udgør den positive afvigelse på de kommunale opgaver 2,1 mio. kr. og egne
anlæg 3,6 mio. kr.

Afvigelser og overordnede redegørelser herfor, i forhold til budgettet, fremgår af bilaget.
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Bilaget indeholder endvidere likviditetsopgørelse for perioden frem til d. 8. decem-

ber, som er positiv i forhold til budgettet. Dette skyldes primært den afledte likviditetsforbedring af den positive budgetafvigelse på driften.
Det skal bemærkes at afslutningen af MUDP-projektet er indeholdt i budgetopfølgningen.

Der forventes en mindre positiv budgetafvigelse i årets sidste 2 måneder, således at
den samlede budgetafvigelse, på den ordinære drift, bliver positiv med minimum 6,5
mio. kr.

Bilag:
• Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017.

Indstillinfl:
Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 godkendes.
Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.2 Mødeplan 2018.

Sacjsfremstilling:
Der skal jf. Samarbejdsaftalens pkt. 8.2.8 afholdes mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder om året.
Bestyrelsen deltager endvidere i Årsmødet hos Dansk Affaldsforening, som er d.
22. og 23. marts 2018.

På det første bestyrelsesmøde i 2018 fastlægges mødeplan for årets bestyrelsesmøder, bestyrelsens besøg på Nomi4s genbrugspladser og anlæg samt bestyrelsens strategiseminar for de kommende år.

IndstillinQ:
Det drøftes, hvornår det første bestyrelsesmøde i 2018 kan afholdes, og der udsendes kalenderforslag til den nye bestyrelse.
Beslutning:

Godkendt som indstillet.

3.3 Generel orientering.

Saasfremstillina:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:

• Ny administrationsaftale med Deponi Syd 1/S.
• Afholdte møder med eksterne kommuner og affaldsselskaber.
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Hensigtserklæring, Quantafuel.
Energistyrelsens svar på borgmesterbrev.

Dansk Affaldsforening - Valg til bestyrelsen i DAF.
KL, Nyt kursus for bestyrelsesmedlemmer i Forsyningssektoren.

Opsamling på den 4 årige valgperiode.
Drøftelse af "politikerbetjeningen" i Nomi4s i/s - hvad fungerer godt, og

hvad kan forbedres?

Gennemgåede bilag, udover de vedhæftede, eftersendes til bestyrelsen.

Bilao:
• Hensigtserklæring, Quantafuel.
• Energistyrelsens svar på borgmesterbrev.
• Dansk Affaldsforening - Valg til bestyrelsen i DAF.
• KL, Nyt kursus for bestyrelsesmedlemmer i Forsyningssektoren.

Indstilljnfl:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Beslutnhfl:
Godkendt som indstillet.

4. Borøerrelaterede opflayer

4.1 Separat indsamling af bioaffald.
Sacjsfremstillincj:

På bestyrelsesmødet den 20. september 2017 blev rapport vedr. bioaffald drøftet og
det blev besluttet, at sagen genbehandles på december mødet.
Konklusionen i rapporten samt de drøftelser der har været i bestyrelsen er:

• Etablering af en indsamlingsordning af bioaffald er nødvendig for opnåelse af
de 50 % genanvendelse af dagrenovation.
• Indsamling af bioaffald skal ske via en todelt beholder, da det vurderes, at

være den optimale ordning i forhold til drift og økonomi.
Oplæg til forbehandling af bioaffald vil blive fremlagt bestyrelsen i 2018.
BHafl:
•

Rapport vedr. bioaffald (fra bestyrelsesmødet den 20. sept. 2018).
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Indstillinci:
På baggrund af drøftelserne i bestyrelsen indstiller ledelsen, at bestyrelsen anbefaler ejerkommunerne, at der indføres en indsamlingsordning af organisk affald i en
todelt beholder.
Beslutnina:
Godkendt som indstillet.

4.2 Generel orientering.

Saflsfremstilljnfl:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Åbningstider for erhverv på genbrugspladser.
• Afholdte og nye udbud.

• Aftale om køb af areal til Kastrup ny Genbrugsplads.

Gennemgåede bilag på bestyrelsesmødet eftersendes til bestyrelsen.

Indstilling:
Det indstilles at orienteringerne tages til efterretning.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

5. Oparbeidnina og afsætning.

5.1 MUDP projekt - fase 2:

Sagsfremstilling:
På bestyrelsesmødet den 1. marts 2017 blev det besluttet:
"at Nomi4s ansøger om midler i MUDP 2017 puljen og markedsmodningsfonden for
yderligere udvikling af robotsorteringsanlægget". Ligeledes blev det besluttet, at "In-

den et eventuelt MUDP- / Markedsmodningsprojekt igangsættes forelægges det for
bestyrelsen for godkendelse".

Bestyrelsen for MUDP har besluttet at bevillige et støttebeløb på 2,8 mio. kr. til udvikling af robotanlæggets fase 2. Det samlede udviklingsbudget er på 6,5 mio. kr.
Nomi4s egenfinansiering af projektet er på 1,9 mio. kr.
Samarbejdspartnere i projektet er de 3 samarbejdspartnere fra fase 1 samt en ny
partner, der har speciale i gribesystemer. Samarbejdspartnere er; Linatech, KjelleProtokol, ordinært bestyrelsesmøde i Nomi4s i/s d. 14. december 2017 179
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rup, Nordtec-Optomatic, Ikast, Robotsort, Odense og den nye partner Grippa, Frederikshavn. Fokus vil være robot-, sensor-, gribe- og datasystemer.

Samarbejdspartnere har givet tilsagn om deltagelse i projektet. Der udestår dog endelige forpligtende aftaler om omfang og økonomi. Dette kan først aftales når bestyreisen har givet tilsagn om igangsætning af projektet.

Fase 2 vil fokusere på følgende målsætning:
• Udsorteringsgrad på 90 % affokusfraktioner (nu ca. 55 %).
• Stabilitet, skal køre uden løbende overvågning og bemanding af anlæg.

Fase 2 arbejdsområder i ikke prioriteret orden:
Adskillelse af 2D og 3D plast (høje og flade plastdunke/ -plastemner)
Plastfolie skal af-suges fra båndet.
Gribefunktion og -effektivitet skal øges.
Plast-sugekop funktionalitet skal øges.
Robotarm skal arbejde hurtigere og med større præcision.
Sensorteknologi skal optimeres.
Det samlede styringskoncept opdateres (data pålidelighed mellem sensorer,
robotter, båndhastighed og selve styringsenhederne).
Robotanlægget har siden indvielsen i marts måned været i drift, men mangler udviklingen af fase 2 delen, som nu er bevilliget.
Herning Kommune har anvendt anlægget under nogle testkørsler afVildbjerg affald,
se bilag.

Bilag:
• Herning Kommunes affaldsforsøg i Vildbjerg.
• Tilsagnsskrivelse fra Miljøstyrelsen

Indstillin.o:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

• at Nomi4s igangsætter MUDP fase 2 projektet med et samlet budget på 6,5
mio. kr.

• at Nomi4s anvender netto (udover tilskud) kr. 1,9 mio. i eksterne udgifter til
projektets gennemførelse.
Beslutnina:
Godkendt som indstillet.

5.2 Generel orientering.

Saasfremstjllino:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:

• Afslutning MUDP, fase 1
• Samarbejdspartner i MUDP projekt med Aage Vestergaard Larsen, Reno
Nord m.fl.
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Bilag:
• Slut rapport for MUDP fase 1
Indstillinci:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

6. Deponi.

6.1 Beslutningspunkter (Intet til behandling).

6.2 Generel orientering.
Sa.asfremstillina:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
• Fælles udbud afspildevandsanalyser.

Indstillinfl:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning
BeslutninQ:

Godkendt som indstillet.

7. Lukkede punkter. (Særskilt dagsorden)

8. Meddelelser fra interessentkommunerne.
Saasfremstillinci:
l det omfang det er relevant for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, for at sikre den

nødvendige indsigt i de enkelte interessentkommuners affaldsområde på det politiske plan, bør der ske en gensidig orientering.

Indstillinci:
Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne orienterer om relevante forhold.
Beslutning:
Intet til protokol.
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9. Meddelelser til pressen.

Forslag til pressemeddelelse fra Nomi4s og artikel fra Miljøstyrelsen er vedhæftet
som bilag.

Artikel fra Miljøstyrelsen er lagt på styrelsens hjemmeside og frigives til Dagbladet
Holstebro/Struer efter accept fra Nomi4s.

Bilag:
• Forslag til pressemeddelelse fra Nomi4s

• Artikel fra Miljøstyrelsen
Indstillina
Det indstilles, at pressemeddelelse udsendes, og artikel fra Miljøstyrelsen frigives til
videre fremsendelse til dagblade og øvrige interesserede bl.a. Dagbladet Holstebro/
Struer.

Beslutnincc

Godkendt som indstillet.

10. Eventuelt.
Beslutnina:

Intet til behandling.

11. Næste ordinære møde.
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes primo 2018.

Mødet liævet kl. 14.00
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