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Referat af 6. Bestyrelsesmøde i Fors Holding 
A/S og Fors A/S 

Dato: 14. juni 2016  
Tid: Kl. 17.00 – 20.00  
Sted: Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk  
  
Fra bestyrelsen deltager:   
Asger Kej, formand   
Søren Jensen   
John Harpøth   
Julie Hermind   
Ole Brockdorff   
Jens Kristian Jensen   
Torben Jørgensen   
Peter Madsen    
Leif Ordrup Pedersen   
Kasper Nørbjerg   
Mogens Nørskov Madsen   
   
Fra direktionen deltager:   
Michael Brandt, adm. direktør   
Charlotte Vincents, økonomidirektør   
   
Fra ledelsen deltager:   
Rikke Saltoft, Stabschef 
Bjørn Nielsen, Projektchef, pkt. 90 

  

   
Gæst:   
- 
   
Referent:    
Bjørk Hasager Sørensen, forretningskonsulent   
   
Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslut-
ning 

Selskab  

   
Indholdsfortegnelse   
81. Godkendelse af dagsorden (B) Alle  
82. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Alle  
83. Gensidig orientering (O) Alle  
84. Forbrugerejede vandværker (O) Alle  
85. Politisk indgreb om solceller (O) Alle  
86. Evaluering af generalforsamling (B) Alle  
87. Evaluering af direktionen (B) Alle  
88. Valg af arbejdsgiverorganisation (B) Fors A/S  
89. Forretningsorden (B) 
 
 

Alle  
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90. Samarbejde om forbedring af spilde-
vandsforholdene på Milen v/Dyrskueplad-
sen (B) 

Alle  

91. Kvartalsregnskab Q1 (B) Alle  
92. Fusionsomkostninger (B) Alle  
93. Afklaring og evt. revidering af forsikringer 

og kontrakter (B) 
Alle  

94. Fratrædelsesprotokollat (B) Fors A/S  
95. Orientering af interessenter (B) Alle  
96. Næste møde (B) Alle  
97. Formandens opsamling (B) Alle  
98. Eventuelt (O) Alle  
   
Detaljeret dagsorden:   
   
81. Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler:  BHS 
Åben sag   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender dagsorden. 
 

  

Beslutning:   
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 

 
82. Godkendelse af referat fra sidste møde 

(B) 
Sagsbehandler:  BHS 

Åben sag   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender og underskriver referatet. 
   
Bilag:    
Bilag 82.1 Referat af bestyrelsesmødet den 28. april 2016. 
 
Beslutning:   
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra sidste møde. 
 

 
83. Gensidig orientering (O) Sagsbehandler:  BHS 
Åben sag   
   
Sagsfremstilling:   
Bestyrelsen og direktionen orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste be-
styrelsesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen. 
 
Anbefaling:  
At orienteringen tages til efterretning. 
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Beslutning: 
Ejerstrategi 
Formand Asger Kej orienterede om, at kommunerne har udarbejdet en ejerstra-
tegi. Udkastet er i proces i de respektive byråd, hvor det skal godkendes, inden 
ejerstrategien er gældende. 
 
Reduceret varmepris 
Økonomidirektør Charlotte Vincents orienterede om, at VEKS I/S sænker prisen ca. 
otte procent. Dette betyder, at direktionen vil indstille til at sætte prisen ned, og 
at det sker jævnt for at undgå prisudsving. Dette vil ske på bestyrelsesmøde i net-
selskabet, Fors Varme Roskilde A/S. Bestyrelsen var enig i processen.  
 
VEKS I/S har fremsendt udkast til stævning 
Økonomidirektør Charlotte Vincents orienterede om, at VEKS I/S har fremsendt et 
udkast til stævning af Fors A/S, da VEKS I/S vil have, at Fors A/S skal betale for dele 
af transmissionsledningen til Risø. Beløbet udgør alt 28 mio. kr. Torben Jørgensen 
ønskede at få uddybet baggrunden herfor. Økonomidirektør Charlotte Vincents 
orienterede om, at der gennem processen har manglet skriftlighed på dele af pro-
jektet. Adm. direktør Michael Brandt oplyste, at Fors A/S har orienteret ejerne om 
udkastet. Fors A/S gennemgår udkast til stævning med advokat ultimo juni. 
 
Besøg fra brasiliansk vandselskab 
Adm. direktør Michael Brandt orienterede om, at der har været besøg fra et brasi-
liansk vandselskab, som ønskede at høre om vore erfaringer med målerudskiftning. 
Fors A/S er det nyeste, som findes på markedet og derfor bruger Kamstrup Fors 
A/S som demonstrationsprojekt. Det brasilianske selskabet har 10 mio. kunder. 
 
Bestyrelsesmøderne i netskaberne justeres 
Adm. direktør Michael Brandt oplyste, at bestyrelsesmøderne i netselskaberne ju-
steres, så de kommer til at ligge kort efter bestyrelsesmøderne i Fors Holding A/S 
og Fors A/S. Samtidig vil bestyrelsesmøderne i netselskaberne blive placeret mere 
fleksibelt, så forbrugerrepræsentanterne har bedre mulighed for deltagelse. 
 
Sundhedsdagen i Holbæk 
Næstformand John Harpøth orienterede om, at Fors A/S deltog på Sundhedsdagen 
i Holbæk. Der blev uddelt omkring 600 drikkedunke. Ole Brockdorff ville gerne 
have haft information om dagen, så han evt. også havde haft mulighed for at del-
tage. Peter Madsen foreslog, at der udarbejdes en kalender over, hvilke eksterne 
arrangementer Fors A/S deltager i. 
 
Der afholdes Sundhedsdag i Roskilde, den 27. august. 
 
Strategiprocessen 
Administrerende direktør Michael Brandt orienterede om, at strategiprocessen er 
godt i gang. Den 5. september fra kl. 14.00-17.00 vil der være workshop for besty-
relsen, hvor den skal udvælge og prioritere, hvilke af de projekter som medarbej-
derne har foreslået, der skal arbejdes videre med. På det årlige strategiseminar 
med bestyrelsen, den 15.-16. september, genbesøges beslutningen. Bestyrelsens 
udvalgte/prioriterede projekter præsenteres for medarbejderne, den 22. septem-
ber. Herefter er Fors A/S klar med strategiimplementeringen. 
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Fra januar og frem til nu har fokus været at få den nye organisation til at ’lande 
godt’, strategiprocessen og skabe én fælles kultur. Der har i perioden ikke været 
arbejdet konsekvent med realisering eller dokumentation af synergigevinster, men 
har naturligvis ”opsamlet de gevinster vi er kommet forbi i perioden”. Den struk-
turerede og konsekvente realisering af synergigevinster vil sikkert blive et af de 
strategiske projekter, som arbejdsgrupperne vil præsentere bestyrelsen for den 5. 
september. Hvis det ikke er tilfældet, så har bestyrelsen altid mulighed for at fast-
lægge et strategisk projekt, som indeholde realisering og dokumentation af syner-
gigevinster. 
 
Arbejdsgrupperne har afholdt deres tredje og sidste workshop. Idékataloget med 
de strategiske projekter, fra de fem arbejdsgrupper, er nu ved at blive klargjort.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 
84. Forbrugerejede vandværker (O) Sagsbehandler BN 
Åben sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

Der er aktuelt et antal forbrugerejede vandværker, som har rettet henvendelse til 
Fors A/S, med henblik på at blive overtaget/fusioneret. 
 
Begrundelserne for ønsket om at ophøre som forbrugerejet vandværk er ofte ud-
fordringer med rekruttering til vandværksbestyrelser og øvrigt frivilligt arbejde. I 
nogle tilfælde handler det også om de øgede krav, som stilles til vandværker fra 
myndigheder, om bl.a. uddannet vandværkspasser – men det kan også handle om 
nye investeringer i vandværker, boringer eller øvrige produktionsenheder. 
 
Der arbejdes aktuelt med følgende henvendelser: 

 Allerup Vandværk – vandværkets bestyrelse ønsker oplæg til aftale. 

 Allerslev Vandværk – dialog opstartet tidligere i Lejre Forsyning A/S, der udar-
bejdes oplæg til aftale. 

 Skullerup Vandværk – de syv forbrugere ønsker at blive overtaget snarest.  

 Lille Karleby Vandværk – vandværket ønsker at blive overtaget fra 1. januar 
2017. 

 Darup Vandværk – køber vand fra Fors A/S i dag.  

 Sct. Hans Hospital – vandværket ønsker forslag til aftale, da en andel allerede 
er overdraget.  

 
Der arbejdes på at udarbejde retningslinjer og aftalegrundlag for overtagelse af 
private vandværker, som er fælles for de 3 vandselskaber i Fors A/S. 
 
Aftalerne forelægges det pågældende netselskabs (Fors Vand Lejre A/S, Fors Vand 
Holbæk A/S og Fors Vand Roskilde A/S) bestyrelse før indgåelse. 
 

Retsgrundlag:   
Vandforsyningslovens §47 stk. 2 & §52a stk. 2. 
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Høring:   
- 
 

  

Fors A/S vurdering:   
- 
 

  

Økonomi:   
Overtagelse af private vandværker må, jf. Vandforsyningslovens §52a stk. 2, ikke 
medføre direkte eller indirekte højere priser for eksisterende kunder. 
 
Anbefaling:   
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Bilag:   
- 
 

  

Beslutning:   
Bestyrelsen ønsker en orientering om det aftale-paradigme, som Fors A/S udarbej-
der i samarbejde med Horten. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 
85. Politisk indgreb om solceller (O) Sagsbehandler BN 

Åben sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

Indgrebet handler om el-produktion – og ikke om varmeproduktion, så det vedrø-
rer ikke Fors A/S. Ministeren fremsatte et haste-lovforslag, der skal bremse den 
såkaldte 60/40-solcelleordning. Ordningen er rettet mod el-produktion fra solcel-
ler, og giver 60 øre pr. kWh grøn strøm de første ti år og 40 øre pr. kWh de næste 
ti år.  
 
Retsgrundlag:   
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi §1. 
 
Høring:   
- 
 

  

Fors A/S vurdering:   
Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S berøres ikke af lovforslaget – projektet omhand-
ler solvarmeanlæg til varmeproduktion. Derfor er vurderingen, at Fors A/S ikke skal 
ændre i projektet. 
 
Økonomi:   
- 
 

  

Anbefaling:   
At orienteringen tages til efterretning. 
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Bilag:   
- 
 

  

Beslutning:   
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 
86. Evaluering af generalforsamling (B) Sagsbehandler:  RS 
Åben sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

Der afholdtes generalforsamling i Fors Holding A/S torsdag den 26. maj 2016. Til 
stede på generalforsamlingen var bestyrelsesmedlemmer samt borgmestre og by-
rådspolitikere fra de tre ejerkommuner. Borgmestrene repræsenterede ejerne. 
 
Generalforsamlingen vedtog de fremlagte indstillinger. 
 
Retsgrundlag:   
Selskabslovens kapitel 6. 
 
Høring:   
- 
 

  

Fors A/S vurdering:   
- 
 

  

Økonomi:   
- 
 

  

Anbefaling:   
At Bestyrelsen evaluerer generalforsamlingens forløb og evt. kommer med forslag 
til, hvordan setup’et kan tilpasses fremadrettet. 
 
Bilag:   
Bilag 86.1 Protokollat af generalforsamlingen i Fors Holding A/S. 
 
Beslutning:   
Bestyrelsen konkluderede, at generalforsamlingen forløb godt. Det skal overvejes 
om deltagerkredsen til næste generalforsamling – byrådsmedlemmerne i de tre 
ejerkommuner – inviteres tidligere. 
 
Herudover vil bestyrelsen afholde ’gå-hjem-møde’ for politikerne i de tre kommu-
ner en til to gange årligt, hvor der er mulighed for at høre om de forskellige ind-
satsområder i Fors A/S.  
 
Protokollat af den afholdte generalforsamling sendes til ejerne og publiceres på 
fors.dk. Det underskrevne protokollat fra generalforsamlingen vil fremadrettet 
blive fremsendt til ejere og bestyrelse, uden først at have været drøftet i bestyrel-
sen. 
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87. Evaluering af direktionen (B)  Sagsbehandler:  RS 
Lukket sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

- 
 
Retsgrundlag:   
- 
 

  

Høring:   
- 
 

  

Fors A/S vurdering:   
- 
 

  

Økonomi:   
- 
 

  

Anbefaling:   
-  
 
Bilag:   
- 
 
Beslutning:   
-  
 

 
88. Valg af arbejdsgiverorganisation (B) Sagsbehandler RS 
Åben sag   
 
Sagsresume: 

  

Interimbestyrelsen for Fors A/S principbesluttede på mødet den 13. oktober 2015, 
at DI vælges som arbejdsgiverorganisation for Fors A/S. På bestyrelsesmødet 13. 
januar 2016 besluttede bestyrelsen for Fors A/S at vælge DI som arbejdsgiverorga-
nisation.  
 
Nedenfor fremgår bestyrelsens beslutning af 13. januar 2016: 
Bestyrelsen besluttede at DI vælges som arbejdsgiverorganisation for Fors A/S. I 
den forbindelse opsiges aftaler med KL. Ledelsen fremsender orienteringsbrev til de 
faglige organisationer om valget. Ledelsen sikrer, at der laves lokalaftaler med re-
levante faglige organisationer. Bestyrelsen understreger, at der ikke er tale om en 
spareøvelse, at man ønsker en ordentlig dialog med medarbejderne, samt at man 
ønsker at skabe en attraktiv arbejdsplads. 
 
Sagsfremstilling:   
På generalforsamlingen 26. maj 2016 besluttede ejerne enstemmigt, at beslutnin-
gen om valg af arbejdsgiverorganisation ligger hos bestyrelsen i Fors A/S. 
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Retsgrundlag:   
Ejeraftale. 
 
Høring:   
- 
 

  

Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 

  

Anbefaling:   
At bestyrelsen bekræfter sin beslutning af 13. januar 2016 om at vælge DI som 
arbejdsgiverorganisation. 
 
Bilag:   
- 
 
Beslutning:   
Bestyrelsen fastholder sin beslutning af 13. januar 2016, og vælger DI som arbejds-
giverorganisation. 
 
Bestyrelsen understregede, at den ved indmeldelsen i DI ikke vil bidrage med øko-
nomisk støtte til politiske partier. 
 
Herudover understregede bestyrelsen igen, at der ved valget af arbejdsgiverorga-
nisation ikke er tale om en spareøvelse. 
 

 
89. Forretningsorden (B) Sagsbehandler:  RS 
Åben sag   
 
Sagsresume: 

  

Forretningsordenen er bestyrelsens vejledning, arbejdsplan og huskeliste, og den 
skal derfor bruges som en hjælp i bestyrelsesarbejdet. Forretningsordenen er en 
dynamisk størrelse, der kan og skal tilpasses selskabet i takt med dets udvikling. 
 
Den 17. februar 2016 gennemgik bestyrelsen den nuværende forretningsorden og 
havde her en række ændringsforslag. Bestyrelsen besluttede i den forbindelse, at 
der udarbejdes nyt forslag til forretningsorden. 
 
Der kom i forlængelse af bestyrelsesmødet den 28. april 2016 forslag til ændringer 
til forretningsordenen. Ændringerne er kommet fra bestyrelsesmedlemmerne Pe-
ter Madsen og Søren Jensen. Disse ændringer er indarbejdet i forretningsordenen. 
Herudover er der foretaget mindre korrektioner fra Forretningsudvalget under 
mødet den 22. maj 2016.  
 
Sagsfremstilling:   
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Forretningsordenen er bestyrelsens vejledning, arbejdsplan og huskeliste, og den 
skal anvendes som hjælp i bestyrelsesarbejdet. 
 
Selskabsloven indeholder alene forslag til og ikke krav om, hvad der kan være om-
fattet af forretningsordenen. Loven beskriver, hvad bestyrelsen kan overveje at 
tage med i den forretningsorden, som skal danne grundlag for dens arbejde.  
 
Selskabslovens §130 er ikke udtømmende. Dette forhold stiller krav til hvert enkelt 
selskabs bestyrelse til konkret at indrette sig efter selskabets behov – altså tænke 
over, hvordan arbejdet i bestyrelsen udføres bedst for netop det pågældende sel-
skab. 
 
Rigtigt udformet og anvendt er forretningsordenen bestyrelsens vigtigste arbejds-
redskab. 
 
Forretningsordenen skal udfærdiges på en måde, som dels adresserer de formelle 
selskabsretlige forhold og dels inddrager forretningsmæssige forhold, som gør sig 
gældende for det enkelte selskab. 
 
Af selskabslovens §130, stk. 1 følger, at hvis bestyrelsen består af flere medlem-
mer, skal der ved en forretningsorden træffes nærmere bestemmelser om udfø-
relse af bestyrelsens hverv. Efter selskabslovens ikrafttrædelse skelnes der nu ikke 
længere mellem aktie- og anpartsselskaber i forhold til pligten til at udarbejde en 
forretningsorden. Det afgørende er, hvilken type ledelsesstruktur det enkelte ka-
pitalselskab har valgt, nemlig om der er valgt en bestyrelse, og om dette øverste 
ledelsesorgan har flere medlemmer. Det eneste punkt, hvor selskabsloven skelner 
mellem forskellige typer kapitalselskaber, er i forhold til statslige aktieselskaber. 
Retsgrundlag:   
LBKG 2015-09-14 nr. 1089 (Selskabsloven) §130. 
 

 

Høring:   
- 
 

  

Fors A/S vurdering:   
Selskabsloven indeholder alene anbefalinger til og ikke krav om, hvad der kan være 
omfattet af forretningsordenen. Det er således bestyrelsen selv, der suverænt be-
slutter, hvilket indhold forretningsordenen skal have – men forretningsordenen 
må naturligvis ikke indeholde bestemmelser, som er i modstrid med lovgivningen 
eller selskabets vedtægter. En bestyrelse er kun bundet af bestemmelser i en ejer-
aftale, hvis disse bestemmelser tillige er indeholdt i selskabets vedtægter. 
 
For noterede selskaber skal der være et samspil mellem corporate governance-
anbefalinger (anbefalinger for god selskabsledelse) og selskabets forretningsor-
den, men også for andre selskaber kan det være hensigtsmæssigt at skele til cor-
porate governance-anbefalingerne. 
 
Bestyrelsen bør løbende efterse, om forretningsordenen er i overensstemmelse 
med lovgivningen, selskabets vedtægter og tilpasset selskabets udvikling.  
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Da hvert enkelt medlem af bestyrelsen er bundet af forretningsordenen, og skal 
efterkomme reglerne deri anbefales det, at forretningsordenen gennemgås på be-
styrelsesmødet og ikke blot udleveres til underskrift. 
 
Økonomi:   
- 
 

  

Anbefaling:   
At bestyrelsen gennemgår bestyrelsens forretningsorden og tilhørende bilag. 
At bestyrelsen underskriver bestyrelsens forretningsorden. 
 
 
Bilag: 

  

Bilag 89.1 Forretningsorden (nuværende). 
Bilag 89.2 Forretningsorden (tilrettet). 
Bilag 89.3 Bestyrelsesmedlemmer i Fors-koncernen. 
Bilag 89.4 Bestyrelsens årshjul. 
Bilag 89.5 Særlige dispositioner. 
 
Beslutning:   
Bestyrelsen præciserer, at konstituering af formandskab kommer fra ejerne, jf. 
ejeraftalen. Reguleringen af Forretningsudvalget i afsnit 1.4 kan derfor ikke anven-
des i praksis. 
 
Ole Brockdorff ønskede, at det fremgår af bestyrelsens referat, at han mener, at 
afsnit 1.4 fjernes fra forretningsordenen. 
 
Bestyrelsen godkendte den fremlagte forretningsorden, herunder afsnit 1.4. For-
retningsordenen revideres i 2017. 
 

 
90. Samarbejde om forbedring af spilde-

vandsforholdene på Milen v/Dyrskue-
pladsen (B) 

Sagsbehandler: BN 

Åben sag   
 
Sagsresume: 
Der har over en længere periode været indledende drøftelser mellem Roskilde For-
syning A/S og Roskilde Kommune omkring spildevandsforholdene på Milen ved 
Dyrskuepladsen. I første omgang omhandlede det udelukkende forbedring af spil-
devandsforholdene, men på styregruppemødet i december 2015 blev vandforhol-
dene ligeledes en del af drøftelserne. Fors A/S har derfor siden 1. januar 2016 del-
taget i yderligere drøftelser om at etablere gode forhold for både vand og spilde-
vand på Milen.  
 
Baggrunden for at indgå i disse drøftelser er dels at udligne og kompensere spilde-
vandsafledning på Renseanlægget Bjergmarken og dels for på sigt at undgå aftale 
om spildevandsafledning via BIOFOS A/S.  
  
Sagsfremstilling:   
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Roskilde Festival, Fors A/S og Roskilde Kommune samarbejder om at forbedre spil-
devandsforholdene på Milen omkring Roskilde Dyrskueplads. Det overordnede 
mål er, at afhjælpe den unødige hårde belastning af Bjergmarken Rensningsanlæg 
ved store arrangementer og samtidig sikre en god spildevandsteknisk løsning for 
lejere og brugere af Milen. 
 
Indledningsvist har parterne kortlagt de eksisterende spildevandsforhold samt be-
hov og ønsker til en fremtidig spildevandsløsning for området.  
 
Parterne har på et overordnet niveau undersøgt flere løsninger for spildevands-
håndteringen. Senest er to løsninger konkret sammenlignet, hvor man ved den før-
ste løsning (1) oplagrer spildevandet i et større mellemlager på Milen, og herfra 
afleder spildevandet over en længere periode til Bjergmarken Rensningsanlæg. 
Ved den anden løsning (2) ledes spildevandet direkte via en pumpeledning til He-
dehusene og videre til BIOFOS A/S anlæg i Avedøre.  
 
Begge løsninger vurderes at være spildevandsteknisk egnede. Etableringsomkost-
ninger skønnes at ligge på samme niveau.  
 
Mellemlager på Milen (1) vurderes dog samlet set som den bedst egnede løsning. 
Denne løsning vil også kunne bringes i spil som buffer ved belastninger med større 
mængder regnvand fra primært Vor Frue. Parterne har besluttet at arbejde videre 
med at konkretisere løsning 1, hvor Fors A/S etablerer spildevandstekniske anlæg 
samt vandforsyning frem til ca. 28 udstykkede ejendomme (”forsyningsøer”) for-
delt på arealet/Milen. Ændringerne fastlægges i et tillæg til spildevandsplanen. 
 
En plan for dette arbejde formaliseres ved godkendelse af samarbejdsaftalen (bilag 
90.1). 
 
Retsgrundlag:   
Naturstyrelsens vejledning om miljø og servicemål. 
 
Høring:   
Efter behandling i bestyrelsen for Fors Holding A/S behandles sagen i koncernens 
netselskaber – Fors Vand Roskilde A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S. 
 
Fors A/S vurdering:   
Projektet vil give bedre forhold for kunder/brugere på Milen/Dyrskuepladsen, som 
er et vigtigt samlingspunkt i Roskilde Kommune, og skabe en mere stabil drift af 
Bjergmarken Renseanlæg i periode med intensiv brug af Dyrskuepladsen.  
 
Det vil desuden skabe en god permanent løsning på håndteringen af spildevand fra 
Dyrskuepladsen. 
 
Projektet løber henover sensommer og efterår. Bestyrelsen orienteres løbende.  
 
Økonomi:   
Projektering i afklaringsfasen forventes at udgøre 100 t.kr. for Fors Vand Roskilde 
A/S og maksimalt 1,5 mio. kr. for Fors Spildevand Roskilde A/S. Umiddelbart for-
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ventes businesscasen at være udgiftsneutral for Fors Vand Roskilde A/S, Fors Spil-
devand Roskilde A/S, Roskilde Kommune og Roskilde Festival. 
 
Når afklaringerne og projekteringen er tilendebragt, skal der ske en genberegning 
af businesscasen på baggrund af de fornyede forudsætninger. Det er den fornyede 
businesscase, der danner grundlag for endelig anlægsbeslutning i henholdsvis Ros-
kilde Kommune og Fors A/S.  
 
Anbefaling:   
At samarbejdsaftalen godkendes.  
At den endelige anlægsbeslutning forelægges bestyrelsen, når planlægningen af 
projektet er afsluttet. 
  
Bilag:   
Bilag 90.1 Udkast til samarbejdsaftale. 
 
Beslutning:   
Bestyrelsen ønsker sætningen ’herunder en endelig forretningsplan, som er accep-
teret og godkendt af Fors A/S bestyrelse’ indføjet i forlængelse af afsnit fire på side 
seks i udkast til samarbejdsaftale. 
 
- Bestyrelsens godkendelse af projektet forudsætter, at der kan ydes tillæg til 

prisloftet, som kommunalt pålagt eller godkendt mål. 
- Bestyrelsen ønsker at aftalen under alle omstændigheder revideres efter tre 

års driftserfaringer. 
 
Bestyrelsen udtrykker bekymring for, at Fors A/S ansvar for drikkevand helt ud til 
toiletøerne kan medføre behov for uforholdsmæssige driftsrutiner for at sikre op-
retholdelse af nuværende ISO22000 certificering. 
 
Bestyrelsen kan ikke se, at der i forretningsplanen er lavet en selvstændig balance 
for Fors Vand Roskilde A/S. Bestyrelsen er bekymret for, om der for Fors Vand Ros-
kilde A/S kan være en betydelig negativ forretningsplan, når der alene regnes med 
standardtilslutningsbidrag, jf. regulativers § 3.1. 
 
Bestyrelsen udtrykker bekymring for om der i forbindelse med råstofudvidelse i og 
omkring Milen inden for en overskuelig årrække vil ske behov for ændring af kloa-
keringsforholdene. Dette kan medføre en negativ forretningsplan, da der ikke vil 
være den fornødne tid til forrentning af det investerede. 
 
Bestyrelsen ønsker at der udarbejdes et estimat over, hvad etablering af vand- og 
spildevand har af økonomiske konsekvenser for de øvrige kunder i Fors Vand Ros-
kilde A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S. Projektchef Bjørn Nielsen orienterede, 
at hvis forudsætningerne holder, får det ikke økonomisk betydning for de øvrige 
spildevandskunder. 
 
Bestyrelsen kan ikke godkende, at en aftale implementeres, førend den er god-
kendt af bestyrelsen i Fors A/S. Ligeledes skal ovenstående opmærksomhedspunk-
ter være belyst, førend bestyrelsen kan godkende en samarbejdsaftale. 
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91. Kvartalsregnskab Q1 (B) Sagsbehandler CV 
Åben sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom 
der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikrings-
forhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici.  
 
Budgetopfølgningen for Fors-koncernen tager udgangspunkt i årsbudgettet vedta-
get af de tidligere selskabsbestyrelser – det såkaldte ankerbudget, som ligger til 
grund for takstfastsættelsen. For Fors A/S vedkommende er de tre tidligere bud-
getter konsolideret ud fra de oprindelige serviceselskaber.  
 
Budgetterne er ligeligt fordelt over 12 måneder, dog er der for varmeselskabernes 
vedkommende lavet en periodisering af omsætning og direkte produktionsom-
kostninger, så det afspejler sædvanligt kundeforbrug over året. 
 
Der vil kvartalsvis blive fulgt op i forhold til ankerbudgettet. I gennemgangen vil 
der blive kommenteret på væsentlige afvigelser.  
 
Ved fremlæggelse af halvårsregnskabet vil der blive præsenteret et ajourført esti-
mat for 2016 som supplement til ankerbudgettet.  
 
Kvartalsregnskabet for Q1 giver ikke anledning til ændringer, udover de præsente-
rede fusionsomkostninger (dagsordenens punkt 92 Fusionsomkostninger). 
  
Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S og Fors A/S. 
- Vedtægter for Fors Holding A/S og Fors A/S. 
- Selskabsloven. 
 

Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender det fremlagte kvartalsregnskab samt de foreslåede an-
befalinger. 
 
Bilag:   
Bilag 91.1 Kvartalsregnskab Q1 2016 Fors Holding A/S. 
Bilag 91.2 Kvartalsregnskab Q1 2016 Fors A/S. 
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Beslutning: 
Økonomidirektør Charlotte Vincents orienterede om kvartalsregnskabet. I Fors 
Holding A/S er et foreløbigt overskud på 9,8 mio. kr. mod forventet 12,2 mio. kr.  
 
Fors A/S har et underskud på 6,5 mio. kr. mod forventet 0 kr. 
 
Årsestimat fremlægges på et senere bestyrelsesmøde, jf. bestyrelsens årshjul. 
 
Bestyrelsen godkendte det fremlagte kvartalsregnskab, samt de foreslåede anbe-
falinger. 
 

 
92. Fusionsomkostninger (B) 
Åben sag 

Sagsbehandler CV 

 
Sagsfremstilling: 

  

I 2015 blev ejere og de tidligere selskabsbestyrelser præsenteret for, at fusionsom-
kostninger forventes at udgøre mellem 30 – 60 mio. kr. eksklusiv etablering af nyt 
domicil. Fusionsomkostninger er omkostninger, der afholdes som forberedelse og 
integration af de tre selskaber – dvs. omkostninger, der ikke ville være afholdt i de 
tre tidligere selskaber, og som danner baggrund for at hente det samlede synergi-
potentiale.  
 
Der er udarbejdet en opgørelse af de afholdte eksterne udgifter frem til 31. marts 
2016, samt en vurdering af udgifterne for 2016 på baggrund af de aktiviteter, der 
iværksættes.  
 
Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S og Fors A/S. 
- Vedtægter for Fors Holding A/S og Fors A/S. 
- Selskabsloven. 
 
Høring:   
- 
 

  

Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
På baggrund af allerede kendte udgifter samt øvrige system- og organisationsom-
kostninger opgøres de eksterne udgifter til 10 mio. kr. i 2016. En del af dette beløb 
vil kunne afskrives over flere år.  
 
Dette medfører en afvigelse i 2016-budgettet på forventeligt 7 til 10 mio. kr.  
 
I første omgang afholdes udgifterne i Fors A/S. I forbindelse med årsafslutningen 
fordeles udgifterne efter den aftalte fordelingsnøgle til netselskaberne. 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender forventning til de foreløbige fusionsomkostninger i 
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2016.  
 
Bilag:   
Bilag 92.1 Fusionsomkostninger. 
 

  

Beslutning:   
Det fremlagte budget – sammen med allerede afholdte udgifter – ligger under de 
oprindelige estimater for fusionsomkostninger. 
 
Bestyrelsen påpegede, at der ikke skal anvendes flere ressourcer på fusionsom-
kostninger end højest nødvendigt.  
 
Bestyrelsen godkendte forventningerne til de foreløbige fusionsomkostninger i 
2016.  
 

 
93. Afklaring og evt. revidering af forsikringer 

og kontrakter (B) 
Sagsbehandler:  CV 

Lukket sag   
 
Sagsfremstilling: 

  

- 
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 

  

Fors A/S vurdering: 
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
- 
 
Bilag:   
- 
 
Beslutning:   
- 
 

 
94. Fratrædelsesprotokollat (B) Sagsbehandler BHS 
Åben sag   
 
Sagsfremstilling: 
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EY har frem til og med 31. december 2015 været revisor i selskaberne i den tidli-
gere Holbæk Forsyning-koncern. Herefter har Deloitte varetaget alle revisionsop-
gaverne i Fors-koncernen.  
 
EY udtrådte, jf. Selskabslovens §146, som revisor på den ekstraordinære general-
forsamling 1. januar 2016. Som en del af proceduren ved udskiftning af revisor, 
underskriver bestyrelsen et revisionsprotokollat, hvor den skriver under på, at den 
gamle revisor ikke længere varetager revisionen. 
 
Retsgrundlag:   
Selskabslovens §146. 
 

  

Høring:   
-   
Fors A/S vurdering:   
- 
 

  

Økonomi:   
- 
 

  

Anbefaling:   
At bestyrelsen underskriver og godkender fratrædelsesprotokollatet for Fors A/S. 
 
Bilag:   
Bilag 94.1 Fratrædelsesprotokollat Fors A/S. 
 
Beslutning:   
Bestyrelsen underskrev og godkendte fratrædelsesprotokollatet for Fors A/S. 
 

 
95. Orientering af interessenter (B) Sagsbehandler:  BHS 
Åben sag   
   
Sagsfremstilling:   
Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat 
med åbne punkter fremsendes til ejerne. 
 
Ledelsessekretariatet udarbejder nyhedsbrev til medarbejderne om de væsentlig-
ste åbne punkter, som bestyrelsen har behandlet. Nyhedsbrevet sendes til ejerne 
til orientering.  
 
Beslutning:   
Bestyrelsen beslutter at alle dagsordenspunkter er åbne. Dog ikke punkt 87. Eva-
luering af direktionen og punkt 93. Afklaring og evt. revidering af forsikringer og 
kontrakter. 
 

 
96. Næste møde (B) Sagsbehandler:  BHS 
Åben sag   
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Næste møde i bestyrelsen afholdes sammen med bestyrelsens strategiseminar.  
Seminaret afholdes den 15. september 2016 kl. 10.00 til den 16. september 2016 
kl. 10.00. Lokation meldes ud senere. 
 

 
97. Formandens opsamling (B) Sagsbehandler BHS 
Åben sag   
   
Sagsfremstilling:   
Formanden gennemgår de vigtigste konklusioner fra mødet. 
 
Beslutning:   
Formanden samlede op og rundede af. 
 

 
98. Eventuelt (O) Sagsbehandler:  BHS 
Åben sag   
   
Beslutning:   
Intet. 
 

 
 


