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5. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S 
samt 4. bestyrelsesmøde for alle øvrige selskaber i 
Fors-koncernen 
Dato: 30. oktober 2017  
Tid: Kl. 08.30– 11.30  
Sted: Kantinen, Betonvej 12, 4000 Roskilde 
  
Fra bestyrelse og direktion deltager:   

 Asger Kej, formand, Fors Holding A/S & Fors A/S   

 Søren Jensen, Fors Holding A/S   

 John Harpøth, Fors Holding A/S & Fors A/S   

 Julie Hermind, Fors Holding A/S & Fors A/S   

 Ole Brockdorff, Fors Holding A/S   

 Jens Kristian Jensen, Fors Holding A/S   

 Torben Jørgensen, Fors Holding A/S   

 Peter Madsen, Fors Holding A/S    

 Leif Ordrup Pedersen, Fors Holding A/S   

 Kasper Nørbjerg, Fors Holding A/S   

 Mogens Nørskov Madsen, Fors Holding A/S 

 Ernst Ekegren, Fors Vand- & Spildevand Holbæk A/S 

 Johnny Gybel, Fors Vand- & Spildevand Holbæk A/S 

 Finn Nejstgaard, Fors Vand- & Spildevand Lejre A/S  

 Søren Grøn, Fors Vand- & Spildevand Lejre A/S  

 Frede Lærke Pedersen, Fors Vand- & Spildevand Roskilde A/S 

 Thomas Sommersted, Fors Vand- & Spildevand Roskilde A/S 

 Michael Brandt (adm. direktør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S 

 Charlotte Vincents (økonomidirektør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & 
Fors A/S 

 Henrik Correll (produktionsdirektør) alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors 
A/S 

 
Fra den øvrige direktion deltager:   
- Rikke Saltoft, stabschef 
- Thomas Hopp, kundedirektør 

  

 
Gæst: 

  

- 
 

  

Referent:    
- Bjørk Hasager Sørensen, forretningskonsulent   
   
Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning   
   
Indholdsfortegnelse Selskab  
68. Godkendelse af dagsorden (B) Alle  
69. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Alle  
70. Gensidig orientering (O) Alle  
71. Etablering af fælles IT-selskab med Klar Forsyning 

A/S og SK Forsyning A/S (O) 
Fors Holding A/S 
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72. Tilslutning af vand-kunder i Lejre Kommune (O) Fors Holding A/S, Fors Vand 
Lejre A/S 

73. Samling af administrative funktioner (O) Alle 
74. Forlig indgået i Kamco-sagen (O) Fors Holding A/S, Fors Varme 

Roskilde A/S 
75. Evaluering af budgetseminar den 29. september 

2017 (B) 
Alle 

76. Forsikringer (B) Fors Holding A/S 
77. Godkendelse af budget, priser og lånoptag 2018 (B) Alle 
78. Godkendelse af mødekalender 2018 (B) Alle 
79. Evaluering af direktionen (B) Alle 
80. Orientering af interessenter (B) Alle  
81. Næste møde (O) Alle  
82. Eventuelt (O) Alle  
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Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Beslutning for punkt 68: Godkendelse af dagsorden (B)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender dagsordenen.   
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Bestyrelsen godkendte referatet af det seneste møde.

Beslutning for punkt 69: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.   
Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen for Fors Holding A/S og Fors A/S godkender referatet af bestyrelsesmødet 
den 23. august 2017. 
At bestyrelserne for de øvrige selskaber i Fors-koncernen godkender referaterne.  
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Formand Asger Kej orienterede om, at han har afholdt uformelt møde med ejerkommunernes borgmestre om
samling af administrative funktioner, fusion af netselskaber, vækst samt IT-samarbejdet med Klar Forsyning A/S og
SK Forsyning A/S.

Forretningskonsulent Bjørk Hasager Sørensen orienterede om kunde- og medarbejdervalg. Der er 13 kandidater til
kundevalget og 14 kandidater til medarbejdervalget. Medarbejdervalget finder sted fra den 20. til den 27. november
og kundevalget fra den 27. november til den 4. december.

Fors A/S modtager løbende anmodninger om aktindsigt. Senest er der modtaget en meget omfattende anmodning
om indsigt i tusindvis af bilag. Det kræver en del ressourcer at imødekomme disse anmodninger.

Adm. direktør Michael Brandt orienterede om, at der har været afholdt uformelle drøftelser med HOFOR A/S om at
etablere fælles vandværk. Fors A/S skal formentlig bygge et nyt vandværk i Roskilde inden for få år, så et
samarbejde kunne give god mening.

Stormen Ingolf har ikke medført problemer set fra Fors A/S side.

Økonomidirektør Charlotte Vincents gennemgik nøgletal for økonomi. Der er siden budgetseminaret sket en
reduktion af de samlede anlægsinvesteringer i 10-årsperioden, således at økonomien er bæredygtig. Større
strukturelle investeringer kræver dog prioritering fremadrettet. Vi kan se, at de indsatser der iværksættes med
eksempelvis inddrivelse af restancer har en positiv effekt.

Stabschef Rikke Saltoft orienterede om, at der har været to arbejdsulykker siden seneste bestyrelsesmøde, og at
der har været gennemført psykisk APV i Fors A/S. APV'en viser at der skal tages hånd om konflikthåndtering med
kunder og internt mellem kolleger, ledelsesinformation og stor arbejdsbyrde.

Bestyrelsesmedlem Torben Jørgensen orienterede om, at han desværre ikke kunne deltage på Dansk Fjernvarmes
årsmøde. AOF i Roskilde havde arrangeret rundtur i Roskilde og Torben takkede for god rundvisning på
Bjergmarken Renseanlæg.

Beslutning for punkt 70: Gensidig orientering (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Gensidig orientering (0) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Bestyrelsen og direktionen orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste bestyrel-
sesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen. 
 
Anbefaling:    
At orienteringen tages til efterretning.   
 

 
 

Punkt 70: Gensidig orientering (O)
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 71: Etablering af fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S
og SK Forsyning A/S (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S. 

Etablering af fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S 
og SK Forsyning A/S (O) 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsresume:  
På bestyrelsesmødet den 27. april 2017 principgodkendte bestyrelsen etableringen af et 
fælles IT-selskab (FIT) med Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S. 
 
Sagsfremstilling:   
Formålet med at danne det fælles IT-selskab er at varetage de tre forsyning-koncerners 
IT-opgaver – herunder: 
  

 At samle og styrke kompetencerne inden for IT-området. 

 At sikre, at IT-systemer anvendes optimalt. 

 At optimere og effektivisere indkøb. 
 
Det forventes at bestyrelsen præsenteres for et endeligt beslutningsoplæg på bestyrel-
sesmødet den 11. december 2017.  
 
Formanden for Fors A/S har i september/oktober haft møder med de tre ejeres borg-
mestre, hvor blandt andet etablering af fælles IT-selskab har været drøftet. De tre borg-
mestre er umiddelbart positive over for etableringen. De er rede til at klare formalia 
med en ”skrivebordsgeneralforsamling” efter den forventede bestyrelsesbeslutning den 
11. december 2017. 

Retsgrundlag:   
Ejeraftalens §9.1.3 
Kommunalstyrelseslovens §31  
 
Høring:   
Da der er tale om en beslutning af principiel betydning for Fors A/S, skal beslutningen 
om at danne et fælles IT-selskab godkendes af generalforsamlingen, jf. ejeraftalens 
§9.1.3. Det forventes at en sådan generalforsamling kan afholdes som en ”skrivebords-
generalforsamling” ultimo 2017, således at et fælles IT-selskab kan stiftes pr. 1. januar 
2018. 
 
Fors A/S vurdering:   
IT er et meget væsentligt arbejdsredskab i dagligdagen, men IT-organisatorisk er vi (Fors 
A/S, Klar Forsyning A/S og SK Forsyning A/S) ”tynde” og dermed meget sårbare, efter vi 
ikke længere er en del af de kommunale fælleskaber. Derfor må vi søge fællesskaber 
andre steder og her er et fælles IT-selskab en oplagt mulighed for at nedsætte vores 
sårbarhed. 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Punkt 71: Etablering af fælles IT-selskab med Klar Forsyning A/S og SK
Forsyning A/S (O)
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 72: Tilslutning af vandkunder i Lejre Kommune (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S, Fors Vand Lejre A/S. 

Tilslutning af vand-kunder i Lejre Kommune (O) 

 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsresume:  
På bestyrelsesmødet den 22. juni 2017 blev bestyrelsen orienteret om, at syv kunder 
ved Skullerup i Lejre, som hidtil har fået vand fra et ’ikke alment vandværk’, ønsker at 
blive forsynet af Fors A/S. Dette vil medføre en samlet udgift i størrelsesordenen 
750.000 og 1.000.000 kroner.  
 
I forlængelse af orienteringen ønskede bestyrelsen en beskrivelse af, hvilke konsekven-
ser det kan få for Fors Vand Lejre A/S at det kan medføre så store omkostninger at til-
slutte ganske få kunder samt om omkostningerne i den aktuelle sag kan afholdes af Lejre 
Kommune. 
 
Sagsfremstilling:   
Fors A/S har i forlængelse af bestyrelsens beslutning gennemført en undersøgelse som 
viser, at man tidligere har overset at de syv kunder i Skullerup i Lejre Kommune ikke 
udgør et ’alment vandværk’, og at omkostningerne ved vandforsyning af disse kunder 
dermed ikke kan føres tilbage til ”vandværket” (det vil i realiteten sige dem selv) i hen-
hold til vandforsyningsloven.  
 
Det har tidligere (i 2001 og 2014) været vurderet at vandforsyning til de syv kunder 
kunne ske delvist ved hjælp af det eksisterende ledningsnet i Skullerup. Det har ved en 
mere detaljeret gennemgang i 2016 imidlertid vist sig ikke at være muligt, hvorfor det 
er nødvendigt at etablere et nyt ledningsnet. Dette forklarer forskellen på den estime-
rede omkostning ved tilslutning af de syv nye kunder fra de ca. 200.000 kroner, der blev 
estimeret i 2014 til omkostningen på 750.000/1.000.000 kroner, der er estimeret i 2017.  
 
Situationer hvor Fors A/S overtager forsyningen af kunder inden for sit lovpligtige forsy-
ningsområde, der ikke ønsker at fortsætte med individuel vandforsyning er en risiko i 
hele Fors A/S forsyningsområde. I tilfælde som Skullerup vil omkostningen være høj, da 
der kan være langt til Fors A/S nærmeste ledning.  
 
For Fors Vand Lejre A/S, hvor det samlede budget er lavest, vil denne type nye tilslutnin-
ger påvirke økonomi og øvrige planlagte projekter mest. Det økonomiske problem kan 
reduceres ved eksempelvis at øge det generelle tilslutningsbidrag i selskabet. Det er i 
forvejen det laveste i Fors-koncernen.  
 
Vandtilslutningsbidrag for private boliger – 2017-priser ekskl. moms 

Fors Vand Roskilde A/S 21.648,97 kr. (pr. boligenhed) 

Fors Vand Lejre A/S 18.309,61 – 20.598,32 kr. (afhængig af målerstørrelse) 

Fors Vand Holbæk A/S 29.987,21 – 61.247,09 kr. (afhængig af målerstørrelse) 

 
Der er ikke udarbejdet et overblik over potentielle kunder som kan være dyre at tilslutte, 
og i forlængelse heraf heller ikke noget estimat over de potentielle økonomiske konse-
kvenser. 
 
Da der er ikke er tale om at Fors A/S overtager vandforsyningspligten fra et ’alment 

Punkt 72: Tilslutning af vandkunder i Lejre Kommune (O)
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vandværk’ men derimod et ’ikke alment vandværk’, er det ikke muligt, at få Lejre Kom-
mune til at afholde omkostningerne til at tilslutte de syv kunder. 
 
Retsgrundlag:   
Lov nr. 1584 af 10/12/2015 – Bekendtgørelse af lov om vandforsyning (med efterføl-
gende revisioner).    
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Det bør undersøges hvilke muligheder der er for at hæve tilslutningsbidraget for kunder 
i Lejre Kommune (og det øvrige forsyningsområde), således at den enkelte kunde betaler 
en større del af de reelle omkostninger som er forbundet ved at tilslutte sig Fors A/S 
ledningsnet. 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Domiciludvalget igangsætter torsdag den 2. november arbejdet med at udarbejde forslag til bestyrelsen om de
overordnede rammer, som vil være styrende for den videre proces og de arbejdsgrupper, der nedsættes for at
kunne gennemføre den egentlige behovsafklaring (funktionskrav/rumanalyse) til nyt domicil.

Placering af domicilet ligger endnu ikke fast og domicilplacering vil ikke blive drøftet/behandlet af Domiciludvalget.
Når domiciludvalget har udarbejdet forslag til bestyrelsen skal det forelægges til bestyrelsens godkendelse. Det
udarbejdede forslag forventes klar til bestyrelsens behandling mandag den 13. november.

Bestyrelsen besluttede, at Forretningsudvalget behandler Domiciludvalgets forslag til de overordnede rammer, som
vil være styrende for den videre proces ift. behovsafklaring (funktionskrav/rumanalyse) til nyt domicil. Alle
bestyrelsesmedlemmer i Fors Holding A/S kan deltage i behandlingen, hvis de ønsker det. Mødet i
Forretningsudvalget finder sted den 13. november fra klokken 15.00 til klokken 17.00 hos Fors A/S, Betonvej 12,
4000 Roskilde.

Beslutning for punkt 73: Samling af administrative funktioner (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S. 

Samling af administrative funktioner (O) 
 

Sagsbehandler: MIKB 

 
Sagsresume:  
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 22. december 2016 kriterierne, som dannede 
baggrund for analysen, der skal lede frem til bestyrelsens beslutning om samling af de 
administrative funktioner. Denne blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 22. juni 
2017. 
 
På ejermødet den 26. juni 2017 blev der drøftet et behov for at opgøre synergierne ved 
at samle de administrative funktioner i Fors A/S samt at få beskrevet fordele og ulemper 
ved henholdsvis at eje og leje et kommende domicil. På ejermødet besluttedes det sam-
tidigt at der på de resterende bestyrelsesmøder i 2017 skulle være en orientering om 
samling af administrative funktioner. 
 
Sagsfremstilling:   
SU har været samlet og har nedsat Domiciludvalget. Domiciludvalget skal være styre-
gruppe i forbindelse med den interne udarbejdelse af ’Rumprogrammet’. Domiciludval-
get består af SU samt kundedirektør Thomas Hopp og Facility Manager Steen Høj Peder-
sen. Sammensætningen skal sikre at alle dele af organisationen bliver hørt i processen. 
 
SU besluttede på SU-mødet den 21. september, at Domiciludvalget består af SU og her-
udover kan Domiciludvalget suppleres med yderligere repræsentanter, som kan komme 
med input til processen.  
 
Den 5. oktober besluttede SU, at Domiciludvalget suppleres med Thomas Hopp, Kunde-
direktør og Steen Høj Pedersen, Facility Manager. Hele direktionen vil dermed indgå i 
Domiciludvalget og Thomas Hopp skal sikre kundevinklen i Domiciludvalget. Når vi har 
fået vores nye rammer, så har Steen Høj Pedersen det overordnede ansvar for driften af 
disse og derfor giver det god mening, at han indgår i Domiciludvalget. 
 
Domiciludvalget skal udarbejde forslag til bestyrelsen om de overordnede rammer, som 
vil være styrende for den videre proces og de arbejdsgrupper, der nedsættes for at 
kunne gennemføre den egentlige behovsafklaring. Domiciludvalget skal også aftale, 
hvordan kommunikationen til hele organisationen skal foregå. 
 
Når bestyrelsen har fastlagt de overordnede rammer, som vil være styrende for proces-
sen og de arbejdsgrupper, der ses nedsat for at gennemføre den egentlige behovsafkla-
ring fortsættes processen. 
 
Rumprogrammets vigtigst opgave 
Det er vigtigt, at Fors A/S får skabt de bedste rammer for den virksomhedskultur vi i Fors 
A/S har – eller ønsker at opnå – og som understøtter vores samarbejdskultur. Der skal 
træffes beslutning om, hvilke funktioner og faciliteter Fors A/S skal have og hvordan 
udearealerne skal fremstå – og hvordan sammenhængen mellem funktioner, faciliteter 
og udearealer skal være. 
 
Bygger på medarbejderinput 

Punkt 73: Samling af administrative funktioner (O)
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Af lokaliseringsanalysen, som Rambøll udarbejde i foråret, fremgår det, at der blandt 
medarbejderne ved Fors A/S er en stor bevidsthed om, at det er kunderne, der betaler 
for et domicil, og det derfor ikke må fremstå prangende. Samtidig skal et fælles domicil 
ifølge medarbejderne: 
 

 Understøtte den effektive organisation. 

 Være funktionelt og robust. 

 Give et troværdigt indtryk af Fors A/S – både i forhold til egen selvforståelse og om-
verdenens opfattelse. 

 Skabe de bedste rammer for den virksomhedskultur Fors A/S har – og som under-
støtter vores samarbejdskultur.  

 
Rambøll vil igen støtte Fors A/S i processen og arbejdet igangsættes i uge 41. 
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og takkede direktionen for et velgennemført forhandlingsforløb.

Beslutning for punkt 74: Forlig indgået i Kamco-sagen (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S, Fors Varme Roskilde 
A/S. 

Forlig indgået i Kamco-sagen (O) 
 

Sagsbehandler: MIKB 

 
Sagsresume:  
Bestyrelsen blev på sit møde den 16. september 2016 orienteret om, at Kamco havde 
indbragt Fors A/S for Voldgiftsnævnet den 29. juni 2016. 
 
Kamco A/S gik konkurs den 1. juni 2017. Fors A/S har gennem vores advokat været i 
kontakt med konkursboet om de to voldgiftssager med henblik på indgåelse af forlig. 
 
Sagsfremstilling:   
Kamcos konkursbo havde rettet henvendelse til Fors A/S med et forligstilbud der går ud 
på, at Fors A/S betaler konkursboet 750.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af ethvert 
mellemværende mellem parterne i forbindelse med fjernvarmeprojektet i Himmelev. 
 
Kravene mod Fors A/S i sagen udgjorde samlet 7,2 millioner kroner. Ud fra en samlet 
vurdering af kravene havde Fors A/S hensat 4,7 millioner kroner til sagen i årsregnskabet 
for 2016. 
 
Fors A/S har ud fra en samlet vurdering af sagens art accepteret forligstilbuddet. Dog 
blev der i den sidste forhandling indgået forlig med konkursboet, således at Fors A/S har 
betalt 650.000 kroner til konkursboet til fuld og endelig afgørelse.  
 
Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Fors A/S har ved voldgiftssagens begyndelse indbetalt 300.000 kroner på et depot hos 
voldgiftsretten i sikkerhedsstillelse for omkostninger til voldgiftsretten. Hele dette beløb 
har Fors A/S fået retur. Kamco-sagen betragtes dermed som afsluttet med et for Fors 
A/S tilfredsstillende resultat. 

Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Bestyrelsen besluttede at bede direktionen opfordre Holbæk Kommune til at revurdere kommunens
spildevandsplan blandt andet i lyset af, at der ikke er råderum til både kloakering på Orø og etablering af nyt
renseanlæg.

Herudover ønsker bestyrelsen, at det præciseres over for Holbæk Kommune, at Fors A/S ikke har en rådgiverrolle i
forhold til den videre proces omkring Holbæk Renseanlæg, men gerne må bidrage med viden, som Fors A/S
allerede ligger inde med. Bestyrelsen ønsker ikke, at Fors A/S påtager sig udgifter til ekstern rådgivning, relateret til
kommunens ansvarsområder, herunder udarbejdelse af spildevandsplaner. Har Holbæk Kommune brug for
rådgivning, må kommunen tage direkte kontakt til ekstern rådgiver.
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20



 

Side 1 af 2 
 

 

Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Evaluering af budgetseminar den 29. september 2017 
(B) 
 

Sagsbehandler: CV 

 
Sagsresume:  
Bestyrelsen afholdt budgetseminar fredag den 29. september 2017. På mødet blev be-
styrelsen introduceret til de forudsætninger og rammebetingelser som ligges til grund 
for Fors A/S forslag til budgetter og priser for 2018, som blev præsenteret på seminaret. 
Herefter gennemgik bestyrelsen tre dilemmaer i forbindelse med budgetlægningen: 
 
1. Behov for prioritering mellem ønskede investeringer. 
2. Ensartede priser kontra indtægtsrammer. 
3. Kommunikation af Fors A/S resultater (synergirealisering) til ejere og kunder. 
 
Fors A/S har indarbejdet bestyrelsens kommentarer i budget- og prislægningen, som 
fremlægges på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2017. 
 
Sagsfremstilling:   
Forretningsudvalget evaluerede budgetseminaret på sit møde den 09. oktober 2017, 
herunder den implementerede ’tre-trins-proces’ frem mod budgettets godkendelse på 
bestyrelsesmødet den 30. oktober 2017. Der var tilfredshed med ’tre-trins-processen’ – 
herunder den brede involvering af både bestyrelse og de tre ejerkommuner. 
 
Efter budgetseminaret har der været afholdt møder mellem ejerkommunernes tre tek-
niske direktører og den administrerende direktør for Fors A/S – dette for at sikre, at 
ejerne er forvarslet om priserne i 2018. Processen for den politiske behandling af bud-
getter, priser og lånoptag vil desuden blive drøftet i Koordinationsgruppen den 24. ok-
tober 2017. Koordinationsgruppen består af embedsfolk fra ejerne og medarbejdere i 
Fors A/S. 
 
På budgetseminaret blev det drøftet at indtægtsrammerne for Fors Vand Holbæk A/S 
og Fors Spildevand Holbæk A/S sætter selskaberne under pres, hvilket kan hindre, at der 
kan arbejdes videre med større projekter, såsom eksempelvis et nyt vandværk eller an-
dre store investeringer. I forlængelse heraf bør bestyrelsen drøfte de snitflader der er 
mellem myndighed, rådgiver og selskab i relation til håndtering af eksempelvis et frem-
tidigt renseanlæg – ud fra den betragtning at Fors A/S først er en del af processen, når 
den politiske proces er gennemført og væsentlige beslutninger dermed er truffet. 
 
Retsgrundlag:   
Årshjul for bestyrelsen. 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
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Økonomi: 
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen evaluerer det afholdte budgetseminar. 
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Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Affald Holbæk A/S.
Bestyrelsen ønsker i forlængelse heraf at direktionen går i dialog med ejeren om, at budget og priser for
affaldsselskabet fastlægges i samme proces som de øvrige budgetter og priser, og at det ikke er muligt, at have
dette klar før ultimo oktober/primo november.

Bestyrelsen godkendte de i scenarie 1 fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Spildevand
Holbæk A/S.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Spildevand Lejre A/S,
herunder en lånoptagelse på 5 millioner kroner i 2018.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Spildevand Roskilde A/S,
herunder en lånoptagelse på 36 millioner kroner i 2018.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Vand Holbæk A/S.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Vand Lejre A/S.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Vand Roskilde A/S.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Varme Holbæk Jyderup A/S.

Bestyrelsen godkendte de i scenarie 2 fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Varme Holbæk
St. Merløse A/S, herunder en lånoptagelse på 0,6 millioner kroner. Bestyrelsen ønsker desuden at der skabes et
klart overblik over det forventede investeringsniveau i selskabet, med henblik på at sikre en stabil prisudvikling.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Varme Roskilde A/S,
herunder en lånoptagelse på 20 millioner kroner i 2018.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Grøn Energi A/S.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors A/S.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte budgetter, anlægsinvesteringer og priser for Fors Holding A/S.
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Godkendelse af budget, priser og lånoptag 2018 

 

Sagsbehandler: CV 

 
Sagsfremstilling: 
Bestyrelserne i Fors Holding A/S samt Fors A/S og bestyrelserne i netselskaberne påbe-
gyndte processen med at godkende budget og priser 2018 på seminaret den 22.-23. au-
gust 2017. Efterfølgende er der afholdt budgetseminar den 29. september 2017.  
 
De fremlagte budgetter er udarbejdet med afsæt i kendte – og forventede – rammebe-
tingelser i 2018 og fremad, og der budgetteres med et samlet underskud før skat på 15,8 
millioner kroner.  
 
Der er i budgettet afsat 8 millioner kroner til integrationsomkostninger og strategiske 
indsatser samt et beløb til de indsatser, der blev præsenteret på strategiseminaret – en 
udgift, der er fordelt ned i de enkelte selskaber. 
 
I de enkelte selskaber er der i budget 2018 samlet indregnet effektiviseringsgevinster i 
driftsregnskabet med 10,5 millioner kroner og anlægsinvesteringer med 4,5 millioner 
kroner – det vil sige samlet 15 millioner kroner. En del af disse effektiviseringer bruges 
til at finansiere en række engangsomkostninger – eksempelvis udgifter til at møde krav 
i den nye persondataforordning, kvalitetsløft i form af CRM-system, forbedring af kun-
debetjeningen og fælles økonomisystem. En del af effektiviseringerne finansierer også 
stigende omkostninger som følge af tilpasningsforhandlinger. Samlet finansierer 12,3 
millioner kroner af effektiviseringsgevinsterne andre nødvendige omkostninger i 2018. 
 
Der budgetteres ud fra en forudsætning om at fastholde stabile priser for kunderne un-
der hensyntagen til de af Forsyningssekretariatet fastlagte indtægtsrammer. Indtægts-
rammen for Fors Vand Holbæk A/S betyder, at prisen skal sættes ned fra 2018. For Fors 
Spildevand Holbæk A/S er det dog nødvendigt at hæve prisen væsentligt grundet for-
ventninger til et højt fremtidigt investeringsniveau.  
 
For Fors Varme Roskilde A/S gælder desuden et ønske om at fastholde konkurrencedyg-
tige priser i forhold til gas. Det skal i den forbindelse understreges, at selskabskonstruk-
tionen i Fors A/S medfører, at over- og underskud i de enkelte netselskaber ikke har 
betydning for priser i øvrige net-selskaber i koncernen. 
 
På budgetseminaret præsenterede Fors A/S i 10 års fremskrivningen et øget investe-
ringsniveau, hvilket udfordrer prisudviklingen i enkelte af selskaberne.  I den efterføl-
gende dilemmadiskussion udtrykte bestyrelsen et ønske om, at revurdere anlægsinve-
steringer bl.a. i spildevandsplanerne i dialog med vores ejere. Samtidig skal det sikres, 
at der afsættes den fornødne økonomi til reinvesteringer.  
 
Efterfølgende er der sket en gennemgang af de anlægsprojekter, der skal udføres i de 
enkelte år i et 10 års perspektiv, således at der det enkelte år er de fornødne projektle-
derressourcer til at gennemføre projekterne.  
 
Et passende årligt investeringsniveau er lagt omkring 250 millioner kroner velvidende, 
at et meget dyrt anlægsprojekt kan være mindre ressourcekrævende end flere mindre 
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og samlet billigere anlægsprojekter. Fokus er lagt på kundeprojekter og projekter der 
øger virksomhedens effektivitet. Det indebærer, at flere separatkloakeringer er udskudt. 
Renoveringer generelt er lagt ind med den erkendelse, at der lige om lidt starter et asset 
management projekt, som fremadrettet skal være med til at finde det rigtige renove-
ringsniveau.  
 
Budget og lånoptag for de enkelte selskaber: 
I det følgende opridses forslagene til budget og lånoptag for de enkelte selskaber i Fors-
koncernen. Priskonsekvensen af budgetterne for kunden gennemgås i næstkommende 
afsnit. 
 
Resultaterne vises før skat. 
 
Fors Affald Holbæk A/S 
I 2018 budgetteres med en omsætning på 74,4 millioner kroner og et overskud før skat 
på 3,6 millioner kroner.  
 
Der afholdes anlægsinvesteringer for 17,9 millioner kroner, primært som følge af etab-
lering af en genbrugsplads i Tølløse. Investeringerne egenfinansieres, så der budgetteres 
ikke med lånoptagelse i 2018. 
 
Fors Spildevand Holbæk A/S 
I 2018 budgetteres med en omsætning på 111 millioner kroner som følge af en forhø-
jelse af den variable pris med 20 % og dermed et overskud før skat på 12,9 millioner 
kroner. 
 
Der afholdes anlægsinvesteringer for 52,5 millioner kroner. Udover de indregnede rein-
vesteringer forventes en del byggemodninger, kloakering på Orø etape 2 og separatklo-
akering i Tølløse. Investeringerne egenfinansieres, så der budgetteres ikke med lånop-
tagelse i 2018. 
 
I materialet indgår et alternativ scenarie, hvor den variable pris alene forhøjes med 10%. 
 
Fors Spildevand Lejre A/S 
I 2018 budgetteres med en omsætning på 41,3 millioner kroner og et underskud før skat 
på 9,6 millioner kroner.  
 
Der afholdes anlægsinvesteringer for 25 millioner kroner. Udover de indregnede reinve-
steringer forventes en del byggemodninger og separatkloakering i Øm og Hvalsø. Der 
budgetteres med en lånoptagelse på 5 millioner kroner i 2018. 
 
Fors Spildevand Roskilde A/S 
I 2018 budgetteres omsætning på 124.9 millioner kroner og et overskud før skat på 14,5 
millioner kroner.  
 
Der afholdes anlægsinvesteringer for 77,6 millioner kroner. Udover de indregnede rein-
vesteringer indgår der større projekter som Kloakering af Milen (Dyrskuepladsen) og ud-
bygning af Viby renseanlæg. Der budgetteres med en lånoptagelse på 36 millioner kro-
ner i 2018. 
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Fors Vand Holbæk A/S 
I 2018 budgetteres omsætning på 13,1 millioner kroner og et overskud før skat på 0,8 
millioner kroner.  
 
Der afholdes anlægsinvesteringer for 5,3 millioner kroner. Udover de indregnede rein-
vesteringer og byggemodninger, omfatter det etablering af fjernaflæste målere. Inve-
steringerne egenfinansieres, så der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2018. 
 
Fors Vand Lejre A/S 
I 2018 budgetteres med en omsætning på 2,7 millioner kroner og et underskud før skat 
på 1,4 millioner kroner  
 
Der afholdes anlægsinvesteringer for 2,2 millioner kroner til byggemodninger og reno-
vering i Lyndby. Investeringerne egenfinansieres, så der budgetteres ikke med lånopta-
gelse i 2018. 
 
Fors Vand Roskilde A/S 
I 2018 budgetteres med en omsætning på 32,9 millioner kroner og et underskud før skat 
på 2 millioner kroner.  
 
Der afholdes anlægsinvesteringer for 14,7 millioner kroner. Udover de indregnede rein-
vesteringer indgår en del kundeprojekter herunder Kloakering af Milen (Dyrskueplad-
sen) og forberedelse af vurdering af vandværksrenovering. Investeringerne egenfinan-
sieres, så der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2018. 
 
Fors Varme Holbæk Jyderup A/S 
I 2018 budgetteres med en omsætning på 20,6 millioner kroner og et overskud før skat 
på 278.000 kroner  
 
Der afholdes anlægsinvesteringer for 0,3 millioner kroner primært til renoveringer. In-
vesteringerne egenfinansieres, så der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2018. 
 
Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S 
I 2018 budgetteres med en omsætning på 6,1 millioner kroner og et underskud før skat 
på 1,4 millioner kroner  
 
Der afholdes anlægsinvesteringer for 0,8 millioner kroner primært til renoveringer. In-
vesteringerne finansieres ved optagelse af lån på 0,6 millioner kroner. 
 
Fors Varme Roskilde A/S 
I 2018 budgetteres omsætning på 237,8 millioner kroner og et underskud før skat på 
33,4 millioner kroner  
 
Der afholdes anlægsinvesteringer for 35,6 millioner kroner. Udover indregnede reinve-
steringer indgår en række kundeprojekter, herunder gaskonvertering og etablering af 
fjernvarme i Vindinge Vest. Der budgetteres med en lånoptagelse på 20 millioner kroner 
i 2018. 
 
Fors Grøn Energi A/S 
Fors Grøn Energi A/S ejer 475 andele i Prøvestenen Vindmøllelaug I/S. Vindmøllelauget 
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forventer i 2018 et afkast på 359 kroner pr. andel  svarende til 170.000 kroner for vores 
del. 
 
Fors Grøn Energi A/S budgetterer med et resultat før skat for 2018 på 100.000 kroner. 
 
Fors A/S 
I 2018 budgetteres omsætning på 156 millioner kroner og et 0- resultat før skat. De om-
kostninger som selskabet afholder viderefaktureres til selskaberne i form af ressourcer 
til anlægsprojekter, drift og administration. 
  
Selskabet budgetterer i 2018 med anlægsinvesteringer for 5 millioner kroner primært til 
IT, inventar og indretning. 
 
Hvad skal kunden forvente i 2018? 
 
Affald: 
Affaldsprisen i Fors Affald Holbæk A/S forventes at være uændret i 2018 i forhold til 
2017. Det vil sige at grundgebyret for helårsboliger fastholdes på 1.401 kroner, stan-
dardgebyret for et almindeligt sæt beholdere fastholdes på 488,74 og det variable gebyr 
(kiloprisen) på 1,30 kroner (svarende til 371,94 kroner – ca. 286,2 kg affald – for en stan-
dardkunde). Den samlede udgift til affald for en standardkunde er således 2.261,68 kro-
ner årligt. 
Erhvervsaffaldsgebyr på genbrugspladser ændres til betaling pr. besøg baseret på foto-
registrering. 
 
Spildevand: 
I spildevandsselskaberne er rabatten for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på mar-
kedsmæssige vilkår – den såkaldte Trappemodel fuldt indfaset fra 2018. 
 

 Forbrug mellem 500 – 20.000 m3 får en rabat på 20 % (2017: 16 %) 

 Forbrug over 20.000 m3 får en rabat på 60 % (2017: 48%) 
 
Den variable spildevandspris i Holbæk Kommune stiger i det budgetforslag der blev 
fremlagt for bestyrelsen med 20 % i 2018 i forhold til 2017 – dvs. fra 34,11 kroner pr. m³ 
afledt spildevand og en fast årlig afgift på 625 kroner for en standardhusstand til 40,94 
kroner pr. m³. Med et almindeligt forbrug svarer det til at den årlige udgift til afledning 
af spildevand stiger fra 4.718 kroner til 5.538 kroner Bemærk, at bestyrelsen vil få fore-
lagt et alternativt scenarie på bestyrelsesmødet den 30. oktober, hvor prisstigningen i 
2018 reduceres til 10%. 
 
Spildevandspriserne i Fors Spildevand Lejre A/S bliver uændret i 2018 i forhold til 2017 
– dvs. 41,48 kroner pr. m³ afledt spildevand og en fast årlig afgift på 717,91 kroner for 
en standardhusstand. Med et almindeligt forbrug svarer det til en årlig udgift til afled-
ning af spildevand på 5.696 kroner. 
 
Den variable spildevandspris i Fors Spildevand Roskilde A/S stiger i det budgetforslag der 
blev fremlagt for bestyrelsen med 3 % i 2018 i forhold til 2017 – dvs. fra 38 kroner pr. 
m³ afledt spildevand til 39,14 kroner pr. m³. Med et almindeligt forbrug svarer det til at 
den årlige udgift til afledning af spildevand stiger fra 4.560 kroner til 4.697 kroner.  
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Vand: 
Vandpriserne i Fors Vand Holbæk A/S falder med 5 % i 2018 i forhold til 2017 – dvs. fra 
16,26 kroner pr. leveret m³ vand til 15,45 kroner. Den faste årlige afgift ventes fastholdt 
på 312,50 kroner. Med et almindeligt forbrug svarer det til at den årlige udgift til vand 
for en standardhusstand falder fra 2.264 kroner til 2.213 kroner. 
 
Vandpriserne i Fors Vand Lejre A/S stiger med 10 % i 2018 i forhold til 2017 – dvs. fra 
17,03 kroner pr. leveret m³ vand til 17,96 kroner. Den faste årlige afgift ventes fastholdt 
på 595,92 kroner Med et almindeligt forbrug svarer det til at den årlige udgift til vand 
for en standardhusstand stiger fra 2.640 kroner til 2.751 kroner. 
 
Vandpriserne i Fors Vand Roskilde A/S falder med 14,3 % i 2018 i forhold til 2017 – dvs. 
fra 20,93 kroner pr. leveret m³ vand til 19,06 kroner Den faste årlige afgift ventes fast-
holdt på 375 kroner. Med et almindeligt forbrug svarer det til at den årlige udgift til vand 
for en standardhusstand falder fra 2.887 kroner til 2.663 kroner. 
 
Varme: 
Fjernvarmeprisen i Fors Varme Holbæk Jyderup A/S ventes at være uændret i 2018 i 
forhold til 2017. Det vil sige en fast årlig afgift pr. m² bolig på 26 kroner, målerleje på 
625,00 kroner og en afgift pr. MWh på 710,65 kroner. Med et forbrug på 18,1 MWh 
svarer det til 16.868 kroner årligt for en standardkunde i Jyderup. Det skal bemærkes, at 
der i forbindelse med årsafregningen for 2017 sendes en afregning på samlet 5.000 mil-
lioner kroner retur til kunderne som følge af en lav naturgaspris.  
 
Fjernvarmeprisen i Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S ventes at stige med 6 % i 2018 i 
forhold til 2017. Den variable afgift pr. MWh stiger således fra 674,30 kroner til 714,73 
kroner, og den faste årlige afgift pr. m² bolig tilsvarende til 34,62 kroner. Den årlige må-
lerafgift fastholdes på 625,00 kroner. Med et forbrug på 18,1 MWh svarer det til at den 
årlige udgift for en standardkunde i St. Merløse stiger fra 17.076 kroner i 2016 til 18.062 
kroner i 2017.  
 
Fjernvarmeprisen i Fors Varme Roskilde A/S ventes at være uændret i 2018 i forhold til 
2017. Det vil sige en fast årlig afgift pr. m² bolig på 21,25 kroner, og en afgift pr. MWh 
på 560 kroner. Med et forbrug på 18,1 MWh svarer det til 12.899 kroner årligt for en 
standardkunde i Roskilde Kommune.  
 
Retsgrundlag:   
Bestyrelsens forretningsordens pkt. 7 
Vandsektorlovens kapitel 6 
Varmeforsyningslovens §22 
Affaldsbekendtgørelsens §8 
 
Høring:   
Ejerkommunernes byråd skal ud fra en legalitetskontrol godkende priserne for vand og 
spildevand. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den 
gældende lovgivning, og om de fastsatte indtægtsrammer er overholdt. Indtægtsram-
merne fastsættes af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen og ventes at 
være modtaget inden afholdelsen af bestyrelsesmødet. 
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Priser for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet, og sendes til ejerkommunernes orien-
tering. 
 
Priser for affald skal godkendes af byrådet i Holbæk Kommune. 
 
Fors A/S vurdering:   
De fremlagte budgetter er udarbejdet på baggrund af en fremadrettet forventning til 
rammebetingelser og kendte forventede investeringer ti år frem. Større beslutninger 
som eksempelvis opførelsen af nye renseanlæg indgår ikke i estimaterne. 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen for Fors Holding A/S og de respektive netselskaber tager stilling til scena-
rier for takstudvikling og budgetlægning og på den baggrund: 

- Godkender budget for 2018. 
- Godkender de fremlagte anlægsinvesteringer for 2018. 
- Godkender de fremlagte priser for 2018, herunder vælger mellem forskellige 

scenarier for Fors Spildevand Holbæk A/S og Fors Varme Holbæk St. Merløse 
A/S. 

- Godkender de fremlagte lånoptag for 2018. 
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Bestyrelsen godkendte den fremlagte mødekalender med den tilføjelse at nogle datoer kan ændres som følge af
ændring af bestyrelsens sammensætning og ændring af ejernes politiske kalendere.

Beslutning for punkt 78: Godkendelse af mødekalender 2018 (B)
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Side 1 af 2 
 

 

Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Godkendelse af mødekalender 2018 (B) 

 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsfremstilling: 

  

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for bestyrelsens aktiviteter i 2018. Mødeka-
lenderen er udarbejdet med udgangspunkt i årshjulet for bestyrelsens arbejde, som be-
styrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 21. marts 2016. 
 
Ud over bestyrelsesmøder er der planlagt generalforsamling, bestyrelsesseminar og 
budgetseminar. 
 
De foreslåede datoer er tilpasset forventningerne til mødeaktiviteterne i ejerkommu-
nerne. Der gøres dog opmærksom på, at ejerkommunerne endnu ikke har vedtaget en-
delige mødeplaner, og at forskellige mødedatoer er i spil hos ejerne. Samtidig kan der 
ske ændringer som følge af kommunalvalget. 
 
I forhold til eventuelle fyraftensmøder og nye byråds introduktion til Fors A/S pågår der 
drøftelser i Koordinationsgruppen om, hvordan Fors A/S i samarbejde med ejerne kan 
udvikle et setup. 
 
Det foreslås på den baggrund aktiviteter for bestyrelsen følgende datoer: 
 
24. januar: Forretningsudvalgsmøde 
06. februar: Bestyrelsesmøde 
13. marts: Forretningsudvalgsmøde 
18. april: Forretningsudvalgsmøde (morgenmøde) 
30. april: Bestyrelsesmøde 
09. maj: Forretningsudvalgsmøde 
31. maj: Generalforsamling 
07. juni: Forretningsudvalgsmøde 
26. juni: Bestyrelsesmøde (heldagsarrangement) 
08. august: Forretningsudvalgsmøde 
20.-21. august: Bestyrelsesseminar (9:12-arrangement) 
21. august: Bestyrelsesmøde (i forlængelse af bestyrelsesseminaret) 
13. september: Forretningsudvalgsmøde 
27. september: Budgetseminar 
22. oktober: Forretningsudvalgsmøde 
1. november: Bestyrelsesmøde 
14. november: Forretningsudvalgsmøde 
06. december: Forretningsudvalgsmøde 
20. december: Bestyrelsesmøde 
 
Retsgrundlag:   
Bestyrelsens forretningsorden 
Årshjul for bestyrelsen 
 
Høring:   
- 
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Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender den foreslåede mødekalender for 2018. 
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Bestyrelsen beslutter at lukke dagsordenens punkt 76, punkt 77 samt punkt 79.

Beslutning for punkt 80: Orientering af interessenter (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Orientering af interessenter (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
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 væsentligste 
åbne punkter, som bestyrelsen har behandlet.  
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen beslutter hvilke punkter, der skal åbnes. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Næste møde (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Næste møde i bestyrelsen afholdes mandag den 11. december hos Fors A/S, Tåstrup 
Møllevej 5, 4300 Holbæk. 
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Bestyrelsesmedlem Jens K. Jensen ønsker at en kommende bestyrelse tager stilling til hvilket serviceniveau der
skal være for vedligeholdelse af grønne arealer. Fastlæggelse af serviceniveau vil indgå i det strategiske projekt
’Grundlag for investeringsplanlægning og prioritering’. Projektet forventes igangsat primo 2018.

Asger Kej ønsker god valgkamp til politikerne samt kunde- og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som
søger genvalg.

Beslutning for punkt 81: Eventuelt (B)
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Fors A/S 
Betonvej 12 
4000 Roskilde 
 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
 
Tlf.: +45 70 20 20 66 
 
CVR: 33 03 28 38 
EAN: 57 90 00 23 08 321 
 
www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Eventuelt (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
- 
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