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ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00318 006
Ansvarlig: MU

Årshjul for 2020

Under hensyntagen til Viborg Kommunes udkast til mødeplan for 2020 er der udarbejdet et for-
slag til datoer i årshjulet for Energi Viborg A/S for hele 2020. 

Formandsmøderne afholdes kl. 14.00, hvor der startes med gennemgang af bestyrelsessager-
ne fra Energi Viborg Kraftvarme.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand, kl. 10.30 Energi Viborg 
Kraftvarme, efterfulgt af datterselskaberne og afsluttende med Energi Viborg A/S. Efter det 
sidste møde serveres der frokost kl. ca. 12.30.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på 
disse møder er frivilligt.

De godkendte mødedatoer vil blive lagt ind i de elektroniske kalendere.

BILAG

1. Årshjul for 2020

DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

Punkt 1: Årshjul



Beslutning for Punkt 1: Årshjul

Indstillingen blev godkendt.
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Energi Viborg A/S

Årshjul for ordinære bestyrelsesmøder, formandsmøder 
samt øvrige møder i

Energi Viborg A/S og datterselskaberne 

Dato: Aktivitet:

Onsdag d. 15. januar 2020 Formandsmøde

Fredag d. 24. januar 2020 Bestyrelsesmøde i Energi Viborg og datterselskaber

xxxdag d. xx april 2020 Formandsmøde

xxxdag d. xx. april 2020 Bestyrelsesmøde i Energi Viborg og datterselskaber

Fredag d. 24. april 2020 Formandsmøde

Tirsdag d. 5.  maj 2020 Bestyrelsesmøde i Energi Viborg og datterselskaber
Generalforsamling i datterselskaberne

Onsdag d. 27. maj 2020 Generalforsamling Energi Viborg Kl. 17.00

Torsdag og fredag 
d. 28. og 29. maj DANVA årsmøde

Torsdag den 18. juni 2020 Energiens Topmøde

Onsdag d. 19. august 2020 Formandsmøde

Fredag d. 4. september 2020 Bestyrelsesmøde i Energi Viborg og datterselska-
ber

Onsdag d. 30. september 2020 Formandsmøde

Fredag d. 9. oktober 2020 Bestyrelsesmøde i Energi Viborg og datterselskaber

Onsdag d. 11. november 2020 Formandsmøde

Fredag d. 20. november 2020 Bestyrelsesmøde i Energi Viborg og datterselskaber
Julefrokost kl. 13.00
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Formandsmøder starter kl. 14.00

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand, kl. 10.30 Energi Viborg 
Kraftvarme, efterfulgt af datterselskaberne og afsluttende med Energi Viborg A/S. Efter det 
sidste møde serveres der frokost kl. ca. 12.30.

På bestyrelsesmøderne i januar behandles fast følgende emner:

Energi Viborg A/S
Kommunikationspolitik (hvert andet år, dvs. lige år)
Finansiel politik
Lokal lønforhandling

Elnet Midt A/S

Energi Viborg Elteknik A/S
Lokal lønforhandling

Energi Viborg Strøm A/S

Energi Viborg Gadelys A/S
Bemyndigelser fra bestyrelsen til direktion

Energi Viborg Kraftvarme A/S
Orientering af indgåelse af gaskontrakt
Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion
Finansiel politik
Lokal lønforhandling
Fremtidig varmeforsyning

Energi Viborg Vand A/S
Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion
Lokal lønforhandling
Låneoptag på baggrund af forrige års investeringer

På bestyrelsesmøderne i april behandles fast følgende emner:

Energi Viborg A/S
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning
Budgetopfølgning pr. 31. december
Årsregnskab Midtjysk Elhandel
Godkendelse af direktionens lønregulering
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Elnet Midt A/S
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 
Behandling af revisionsprotokollat
Godkendelse af direktionens lønregulering

Energi Viborg Elteknik A/S
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 
Behandling af revisionsprotokollat
Godkendelse af direktionens lønregulering

Energi Viborg Strøm A/S
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 
Behandling af revisionsprotokollat
Godkendelse af direktionens lønregulering

Energi Viborg Gadelys A/S
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 
Behandling af revisionsprotokollat
Godkendelse af direktionens lønregulering

Energi Viborg Kraftvarme A/S
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 
Behandling af revisionsprotokollat
Orientering om opstart af gasindkøb
Godkendelse af direktionens lønregulering
Fremtidig varmeforsyning

Energi Viborg Vand A/S
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 
Behandling af revisionsprotokollat
Godkendelse af direktionens lønregulering

På bestyrelsesmøderne i maj behandles fast følgende emner:

Energi Viborg A/S
Formandens mundtlige beretning
Godkendelse af ledelsesberetning
Behandling af revisionsprotokol
Budgetopfølgning pr. 31. marts

Elnet Midt A/S
Budgetopfølgning pr. 31. marts
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Energi Viborg Elteknik A/S
Budgetopfølgning pr. 31. marts

Energi Viborg Strøm A/S
Budgetopfølgning pr. 31. marts

Energi Viborg Gadelys A/S
Budgetopfølgning pr. 31. marts
Energi Viborg Kraftvarme A/S
Budgetopfølgning pr. 31. marts

Energi Viborg Vand A/S
Budgetopfølgning pr. 31. marts

På bestyrelsesmøderne i august behandles fast følgende emner:

Energi Viborg A/S
Opfølgning finansiel politik
Opfølgning på God selskabsledelse
Budgetopfølgning for årets første 6 måneder

Elnet Midt A/S
Godkendelse af organisations- og ledelsespolitik
Budgetopfølgning for årets første 6 måneder

Energi Viborg Elteknik A/S
Godkendelse af organisations- og ledelsespolitik
Budgetopfølgning for årets første 6 måneder

Energi Viborg Strøm A/S
Godkendelse af organisations- og ledelsespolitik
Budgetopfølgning for årets første 6 måneder

Energi Viborg Gadelys A/S
Godkendelse af organisations- og ledelsespolitik
Budgetopfølgning for årets første 6 måneder

Energi Viborg Kraftvarme A/S
Godkendelse af organisations- og ledelsespolitik
Budgetopfølgning for årets første 6 måneder
Fremtidig varmeforsyning

Energi Viborg Vand A/S
Godkendelse af organisations- og ledelsespolitik
Budgetopfølgning for årets første 6 måneder
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På bestyrelsesmøderne i oktober behandles fast følgende emner:

Energi Viborg A/S
Årshjul
Budgetopfølgning pr. 31. august
Vurdering af direktionens arbejde og resultater

Elnet Midt A/S
Budgetopfølgning pr. 31. august

Energi Viborg Elteknik A/S
Budgetopfølgning pr. 31. august

Energi Viborg Strøm A/S
Budgetopfølgning pr. 31. august

Energi Viborg Gadelys A/S
Budgetopfølgning pr. 31. august

Energi Viborg Kraftvarme A/S
Budgetopfølgning pr. 31. august
Forventet regnskab for indeværende år samt budget for kommende år
Godkendelse af varmepriser
Fremtidig varmeforsyning

Energi Viborg Vand A/S
Budgetopfølgning pr. 31. august

På bestyrelsesmøderne i november behandles fast følgende emner:

Energi Viborg A/S
Budgetopfølgning pr. 30. september
Budget for det kommende år

Elnet Midt A/S
Budgetopfølgning pr. 30. september
Tariffer for det kommende år
Budget for det kommende år

Energi Viborg Elteknik A/S
Budgetopfølgning pr. 30. september
Budget for det kommende år
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Energi Viborg Strøm A/S
Budgetopfølgning pr. 30. september
Budget for det kommende år

Energi Viborg Gadelys A/S
Budgetopfølgning pr. 30. september
Budget for det kommende år

Energi Viborg Kraftvarme A/S
Budgetopfølgning pr. 30. september 
Fremtidig varmeforsyning

Energi Viborg Vand A/S
Budgetopfølgning pr. 30. september
Takster for det kommende år
Budgetter for det kommende år
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ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00318 001
Ansvarlig: MU

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019      

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajour-
føres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned. 

Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. august 2019.   

Drikkevandsforsyningen
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 udviser et overskud på 2.079 t.kr., som er 1.570 t.kr. 
bedre end budgetteret. 

Den væsentligste budgetafvigelse ligger i omsætningen, hvor indtægterne på 13.854 t.kr. er 
1.161 t.kr. mere end budgetteret. Vandforbruget faktureres som aconto opkrævninger og regu-
leres én gang årligt i forbindelse med aflæsningen af vandmålere. Det skal bemærkes, at om-
sætningen fra salg af vand er højere end budgetteret som følge af det høje vandforbrug i 2018, 
idet der opkræves aconto på baggrund af det seneste årsforbrug. 

Under løn- og personaleomkostninger er der en positiv budgetafvigelse på 449 t.kr. Afvigelsen 
udtrykker dels, at der er en besparelse på personaleomkostninger på 196 t.kr., men også at der 
er konteret timer ud på projekter for 169 t.kr. mere, end der er budgetteret med. De 169 t.kr. 
fordeles på både drifts- og anlægsprojekter. Nogle af omkostningerne er således flyttet til pro-
duktions- og distributionsomkostninger, når medarbejdere registrerer timer på driftsvedligehol-
delsesprojekter. 

Der er positive og negative forskydninger mellem omkostninger til vandindvinding, vandbehand-
ling, distribution, hoved- og stikledninger samt målere. Det forventes, at budgettet som helhed 
kan overholdes, idet budgettet år til dato på 2.814 t.kr. udgør 59,4% af årsbudgettet, hvor det 
forholdsmæssige for 8 måneder svarer til 66,7%. 

Salgs- og administrationsomkostninger ligger 222 t.kr. under det budgetterede niveau. Det er 
især på områderne for IT, kontingenter og revision, der er besparelser. 

Det forventede resultat er i forhold til det oprindelige budget forhøjet med 900 t.kr. begrundet i 
øgede indtægter fra det faste bidrag. Der forventes derfor et årsresultat på 8.165 t.kr. mod op-
rindeligt budgetteret 7.265 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 10.746 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 14.580 
t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 2.034 t.kr. af de budgetterede 4.407 t.kr. 

Likviditetsprognosen, som vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investerin-
ger og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investe-
ringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Drikkevandsforsyningen har sammen med 
Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen, en samlet kreditramme på 20.000 t.kr. 

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019
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Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, drikkevandsforsyningen 

Spildevandsforsyningen
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 udviser et overskud på 43.543 t.kr., som er 8.247 t.kr. 
bedre end budgetteret. 

Opkrævningen af aconto bidrag for vandafledning er højere end budgetteret. Det skyldes som 
beskrevet under drikkevandsforsyningen det høje vandforbrug i 2018, hvor der i sommermåne-
derne blev brugt mere vand end normalt. Da aconto opkrævninger bl.a. baseres på tidligere års 
forbrug, er der i 2019 opkrævet en højere aconto, end den budgetterede vandmængde for 2019 
svarer til. Ved årsafregningen i foråret 2020 tilbageføres eventuelt for meget opkrævet vandaf-
ledningsbidrag, når forbruget for 2019 kendes. 

Overførte lønomkostninger til drifts- og anlægsprojekter er mindre end budgetteret. Som følge 
heraf er løn- og personaleomkostninger højere end budgetteret. De overførte lønomkostninger 
udtrykker omkostningerne ved medarbejdertimer, der præsteres på drifts- og anlægsprojekter. 
Der gennemføres i efteråret flere investeringer, hvor der også bruges interne timer til projektar-
bejde. Det forventes at medføre en øget udkontering af timer, men ikke i et omfang der kan ud-
ligne budgetforskellen pr. 31. august. Der er i det forventede årsresultat indregnet 1 mio. kr. i 
reduceret udkontering af løntimer. 

På drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg er der mindre 
forbrug end budgetteret. En del af årsagen hænger sammen med de ovenfor nævnte medar-
bejdertimer, som der er konteret færre af i årets første 8 måneder. Der har tidligere været bud-
getbesparelser i produktions- og distributionsomkostninger, så det kan også forventes, at be-
sparelsen pr. 31. august vil slå igennem i det forventede årsresultat. Der er skønnet et mindre 
forbrug på 1,5 mio. kr., som indarbejdes i det forventede årsresultat. Der forventes derfor et 
forbrug på produktion og distribution på 36.872 t.kr. mod oprindeligt budgetteret 38.372 t.kr. 

Der forventes et overskud på 49.815 t.kr. mod et budgetteret resultat på 49.315 t.kr. 

Investeringerne i perioden udgør 56.183 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 
133.700 t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 2.811 t.kr. af de budgetterede 6.000 t.kr. Som det 
fremgår af budgetopfølgningen, forventes investeringsrammen udnyttet.

Likviditetsprognosen, som er vist i graf 2, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investe-
ringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investe-
ringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Spildevandsforsyningen har sammen med 
Energi Viborg Vand, Drikkevand en samlet kreditramme på 20.000 t.kr. 
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Der er i likviditetsprognosen indregnet låneoptagelse på 16 mio. kr. i henhold til det godkendte 
investeringsbudget. Det bemærkes desuden, at der i januar 2020 vil være et træk på likviditeten 
til betaling for investeringer, der afsluttes i december 2019. Det er kendetegnende for likviditets-
flowet i spildevandsforsyningen, at investeringer afsluttes sidst på året, og at der i 4. kvartal er 
et stort træk på selskabets likviditet. 

Graf 2: Indestående ultimo måneden 2019, spildevandsforsyningen 

Overholdelse af kreditramme
Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen og Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen 
deler en kreditramme på 20 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 3, overholder selska-
berne deres kreditramme. 

Graf 3: Overholdelse af Energi Viborg Vand kreditramme i Jyske Bank 

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.



Beslutning for Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august
2019

Indstillingen blev godkendt.
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ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S
(Drikkevandsforsyningen)

År til dato Års-

Beløb i t.kr. Real. Budg.   Afv. Real. Budg.   Afv. resultat Budget

Salg af vand -4 0 -4 6.043 5.602 441 11.203 11.203

Fast afgift 1 0 1 7.502 6.879 623 14.659 13.759

Andre indtægter 6 2 4 308 212 96 1.138 1.138

Omsætning i alt 3 2 1 13.854 12.693 1.161 27.000 26.100

Lønomkostninger -455 -470 15 -3.643 -3.727 84 -5.632 -5.632

Personaleomkostninger -6 -5 -1 -77 -273 196 -483 -483

Heraf overført til projekter 462 420 42 3.140 2.971 169 4.497 4.497

Løn- og personaleomk. i alt 1 -55 56 -580 -1.029 449 -1.618 -1.618

Vandindvinding -34 -10 -24 -203 -143 -60 -296 -296

Vandbehandling -166 -135 -31 -1.222 -1.137 -85 -1.823 -1.823

Distribution -229 -25 -204 -652 -351 -301 -821 -671

Hoved- og stikledninger -130 -133 3 -1.015 -1.138 123 -1.698 -1.848

Målere -1 -14 13 -18 -45 27 -100 -100

Produktions- og distributionsomk. i alt -560 -317 -243 -3.110 -2.814 -296 -4.738 -4.738

Energi Viborg A/S -420 -420 0 -3.358 -3.360 2 -5.037 -5.037

Kontingenter og abonnementer -1 -11 10 -233 -294 61 -300 -300

It -6 -22 16 -94 -229 135 -300 -300

Revision og juridisk bistand 0 0 0 -15 -70 56 -140 -140

Tab på debitorer 0 0 0 -1 -24 23 -50 -50

Øvrige omkostninger -51 -11 -40 -370 -316 -54 -588 -588

Salgs- og administrationsomk. i alt -478 -464 -14 -4.071 -4.293 222 -6.415 -6.415

Resultat før afskrivninger -1.034 -834 -200 6.093 4.557 1.536 14.229 13.329

Afskrivninger -510 -510 0 -3.996 -3.996 0 -5.951 -5.951

Resultat af primær drift -1.544 -1.344 -200 2.097 561 1.536 8.278 7.378

Finansielle poster 0 0 0 -18 -52 34 -113 -113

Resultat før skat og overdækning -1.544 -1.344 -200 2.079 509 1.570 8.165 7.265

Skat af årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat -1.544 -1.344 -200 2.079 509 1.570 8.165 7.265

Investeringer til dato -10.746 -14.580 -14.580

Tilslutningsbidrag til dato 2.034 4.407 4.407
Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/08-2019 og budget for 2019.

Omsætningen fra salg af vand er højere end budgetteret som følge af det høje vandforbrug i 2018, idet der opkræves
aconto på baggrund af det seneste årsforbrug. De øgede indtægter fra faste bidrag skyldes, at indtægten er budgetsat
for lavt. På baggrund af de seneste års indtægter og udviklingen i antal kunder, er det vurderet, at omsætningen bliver
ca. 900 t.kr. større end oprindeligt budgetteret. Ændringen er indarbejdet i det forventede årsresultat.

Budgetafvigelserne i lønomkostninger skyldes primært, at der er overført flere timer til drifts- og anlægsprojekter end
der er budgetteret med.

Under produktions- og distributionsomkostninger er der både positive og negative budgetafvigelser. Vedrørende
distribution har der været meromkostninger i august måned. Det skyldes en uforudset reparation af en trykforøger. 
Omkostningen medfører et forventet merforbrug på distribution i årets resultat, men det opvejes af et mindre forbrug på 
hoved- og stikledninger.

Investeringerne pr. 31. august udgør 10.746 t.kr. Det svarer til 73 % af den samlede investeringsramme.

Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 2.034 t.kr. svarende til 46 % af de budgetterede tilslutningsbidrag i 2019.

01.08.19 - 31.08.19

Budgetopfølgning pr. 31.08.19

Punkt 2, Bilag 1: Bilag Budgetopfølgning 31. august 2019 Energi Viborg Drikkevand.pdf
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Energi Viborg Vand A/S
(Spildevandsforsyningen)

År til dato Forv.

Beløb i t.kr. Real. Budg.   Afv. Real. Budg.   Afv. resultat Budget

  Vandafledningsbidrag 31.655 30.591 1.064 107.867 103.658 4.209 146.134 146.134

  Trappemodel 3.148 3.263 -115 7.242 7.285 -43 8.046 8.046

  Særbidrag 88 150 -62 175 300 -125 300 300

  Vejafvanding 0 0 0 0 0 0 10.675 10.675

  Andre indtægter -9 0 -9 151 50 101 100 100

Omsætning i alt 34.881 34.004 877 115.435 111.293 4.142 165.255 165.255

Lønomkostninger -1.618 -1.602 -16 -12.647 -12.738 91 -19.219 -19.219

Personaleomkostninger -92 -22 -70 -509 -433 -76 -638 -638

Heraf overført til projekter 1.353 1.388 -35 9.564 11.214 -1.650 15.945 16.945

Løn- og personaleomk. i alt -356 -236 -120 -3.592 -1.957 -1.635 -3.912 -2.912

  Ledninger -319 -486 167 -2.786 -3.717 931 -5.645 -5.645

  Pumper -284 -570 286 -2.291 -4.754 2.463 -6.651 -7.651

  Bassiner -143 -88 -55 -764 -706 -58 -1.199 -1.199

Renseanlæg -214 -1.831 1.617 -13.203 -15.194 1.991 -23.377 -23.877

Produktions- og distributionsomk. i alt -960 -2.975 2.015 -19.044 -24.371 5.327 -36.872 -38.372

Energi Viborg A/S -618 -618 0 -4.947 -4.946 -1 -7.420 -7.420

Kontingenter og abonnementer -137 -32 -105 -483 -434 -49 -507 -507

It 0 -16 16 -543 -615 72 -733 -733

Revision og juridisk bistand 0 0 0 -19 -152 134 -262 -262

Tab på debitorer 0 -2 2 -31 -39 8 -52 -52

Måleroplysninger 0 0 0 -501 -495 -6 -976 -976

Øvrige omkostninger -29 -32 3 -210 -422 212 -764 -764

Salgs- og administrationsomk. i alt -785 -700 -85 -6.733 -7.103 370 -10.714 -10.714

Resultat før afskrivninger 32.781 30.093 2.688 86.066 77.862 8.204 113.757 113.257

Afskrivninger -5.303 -5.303 0 -42.430 -42.430 0 -63.642 -63.642

Resultat af primær drift 27.478 24.790 2.688 43.636 35.432 8.204 50.115 49.615

Finansielle poster -1 0 -1 -93 -136 43 -300 -300

Resultat før skat og overdækning 27.477 24.790 2.687 43.543 35.296 8.247 49.815 49.315

Skat af årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 27.477 24.790 2.687 43.543 35.296 8.247 49.815 49.315

Investeringer til dato -56.183 -133.700 -133.700

Tilslutningsbidrag til dato 2.811 6.000 6.000

Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg 19 95 -76 775 284 491 0 0

Tømningsordning -122 -203 81 797 -31 828 -471 -471

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/8-2019 og budget for 2019.

Indtægter fra vandafledning er højere end budgetteret. A'conto for 2019 fastsættes ud fra forbruget i 2018, og da vandforbruget i 

sommerperioden var højt, er de første acontorater udskrevet med et forventet forbrug for 2019, som er større end det budgetterede

grundlag. 

Lønomkostningerne pr. 31.8. er under det budgetterede niveau, som primært skyldes færre timer til drifts- og anlægsprojekter

end forudsat i budgettet. Afvigelsen viser sig ligeledes som en del af afvigelsen under produktions- og distributionsomkostninger.

Der er i det forventede årsresultat indregnet en budgetafvigelse på 1.000 t.kr., idet det forventes, at der i efterårets større projekt-

arbejder vil blive brugt flere interne timer. Dette dog ikke i et omfang, der helt kan opveje budgetafvigelsen pr. 31.8.

Der er generelt mindreforbrug på drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg. Baseret på oven-

stående konstatering vedr. timeforbruget og på den historiske erfaring, at der tidligere har været store budgetafvigelser på

driften af anlæg, er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. i det forventede årsresultat. Periodens resultat indikerer, at der er 

plads til at gennemføre opgaver i driften, som er nødvendige, men som ikke har været prioriteret tidligere på året. 

Forsyningens investeringer udgør 56.183 t.kr.  svarende til, at der er anvendt knap 42% af investeringsbudgettet pr. 31.8.2019.

01.08.19 - 31.08.19

Budgetopfølgning pr. 31.08.19
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ENERGI VIBORG VAND A/S

ESDH-nr.: 2019/00318 003
Ansvarlig: MU

Gensidig orientering

Der orienteres om aktuelle emner, bl.a.:

 Hædrende omtale af Helledalen
 Jordhandler siden sidst

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Gensidig orientering



Beslutning for Punkt 3: Gensidig orientering

Orienteringen blev taget til efterretning.
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Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen
Bestyrelsesmedlem

Jan L. Andersen
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør

Punkt 4: Underskriftsblad


