
Nyhedsbrev nr. 4. marts 2016

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes den 29. marts 2016, kl. 19.00, 
på Vester Skerninge Friskole, Nyvej 7.

Dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Vedtægter, budget, takstblad kan fra 20. marts ses på http://www.bæredygtigt-
fællesskab.dk/fjernvarme-i-ollerup-v-skerninge-ulboelle.html 

Aktuel status på projektet i øvrigt
VARMEPLANEN

Varmeplanen for Fjernvarmeprojektet har i februar været i høring blandt forskellige myndigheder, 
andre lokale forsyningsselskaber og en række lodsejere, der bliver direkte berørt af 
ledningsføringen. 

Ved høringsperiodens udløb havde Svendborg Kommune som myndighed modtaget et lille dusin 
høringssvar. Disse er i øjeblikket i gang med at blive behandlet.

Høringssvarene spænder over et bredt spektrum af opmærksomhedspunkter i projektforslaget, 
som de forskellige organisationer og lodsejere har påpeget projektet kan indeholde som 
udfordringer.

Bestyrelsen for fjernvarmeselskabet følger denne proces tæt.
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Lokalplan for Industrivej

Lokalplan 599 for det område på Industrivej i Vester 
Skerninge, hvor det kommende fjernvarmeværk 
ønskes opført, er netop nu i høring. Høringsperioden 
er frem til 3. maj 2016.

Lokalplanen kan ses på denne adresse:
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/
lokalplanforslag_599_med_mv_til_offentliggoerel
se.pdf

Materiale fra Fjernvarmeselskabet kan ses på http://www.bæredygtigt-fællesskab.dk/fjernvarme-
i-ollerup-v-skerninge-ulboelle.html

Tidsplan

Omk. 20. marts: BEREGNER kan afprøves på www.bæredygtigt-fællesskab.dk 

29. marts:  Ordinær Generalforsamling – Vester Skerninge Friskole

Primo april:  Varmeplanen behandles politisk af Svendborg Byråd.

5. april: Svendborg Kommune afholder Borgermøde om Lokalplan 599.

Medio april: Nyhedsbrev nr. 5 udkommer

8. maj: Høringsperioden for Lokalplan 599 slutter.

Omk. 10. maj: Nyhedsbrev nr. 6 udkommer

Medio maj: Fjernvarmeselskabet afholder informationsmøde om priser, tidsplaner etc.

Ultimo maj:  Konvertering af Interessetilkendegivelser til Andelskontrakter.

Går dette som planlagt, kan der laves aftaler med rådgiver og entreprenører medio 2016. Derefter 
går anlægsarbejdet i gang. Varmeforsyningen kan leveres fra ultimo 2017.

Kontakt:

Fjernvarmeselskabets formand, Erik Stoumann, kan kontaktes mail erik.stoumann@gmail.com 
eller telefon; 21 33 30 50
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