
 

Referat fra bestyrelsesmøde i TVIS´ bestyrelse den 10. december kl. 10.00 (TEAMS) 

Meddelelser: 

Orienteringsmødet med varmeselskaberne er afholdt den 2/12 på Comwell Kellers Park. 

Konstituering af nye bestyrelsesmedlemmer pågår i kommunerne. 

 

1. Økonomi og drift. 

Lene Andersen orienterede. 

 

2. Orientering.  Låneanmodning. 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

3. Status på projekterne i Middelfart, Kolding, Fredericia og Vejle Kommune. 

 

Transmissionsledningen fra Kolding til Vamdrup er i drift og TVIS er i gang med idriftsættelsen af 

transmissionsledningerne fra Vejle til henholdsvis Jelling og Bredsten-Balle.  

 

På transmissionsledningen fra Vejle til Skibet, er entreprenøren gået konkurs d. 22. november. 

Konkursen kom på et tidspunkt, hvor etableringen næsten var færdig. I samarbejde med vores 

advokat er TVIS ved at forberede, hvordan projektet kan afsluttes i forhold til de udestående der er. 

TVIS har af flere omgange tilbageholdt dele af acontobetalinger pga. af manglende dokumentation 

mm, så vi har på nuværende tidspunkt ikke betalt for meget til entreprenøren. Der er dog 

efterfølgende fundet fejl på strækningen, som betyder en yderligere forsinkelse af idriftsættelsen. 

Håbet er, at vi er klar til at levere varme i Jelling og Bredsten-Balle medio december. 

 

TVIS har i samarbejde med Middelfart Fjernvarme igangsat udvidelsesprojektet til Strib. Projektet 

omhandler en vekslerstation og en pumpestation samt ca. 5 km DN200 transmissionsledning fra 

Middelfart til Strib. Parallelt med udvidelse til Strib er der kommet en forespørgsel fra Middelfart 

Fjernvarme til TVIS, om et projekt til Ø-vængerne og Skrillingegården. TVIS har derfor igangsat 

arbejdet med at undersøge, om der kan etableres en TVIS vekslerstation i dette område også. Det 

påvirker projekteringen af Strib-projektet, da der formentligt vil være et stykke fællesledning og en 

fælles pumpestation.  

 

Projekteringen af en ca. 1,2 km DN200 ledning frem til Everfuel er igangsat. Forventningen er, at 

projektet skal udføres hen over foråret 2022. 

 

Anders Jepsen gav en status. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Orientering. Kommunikation 

 

Jørgen Nielsen orienterede. 

 

 

5. Status. Bestyrelsens arbejde gennem de sidste 4 år. 

 

Der gives et overblik over de sidste 4 års aktiviteter. 

 

Jørgen Nielsen gav en kort status. 

 

 

6. Eventuelt. 
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