
Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

25-10-2021 15:00 - 18:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup



Indhold
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 2

Punkt 2: Orienteringspunkter 3

Beslutning for Punkt 2: Orienteringspunkter 4

Punkt 3: Eventuelt 5

Beslutning for Punkt 3: Eventuelt 6

Punkt 4: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen 7

Beslutning for Punkt 4: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen 8

Punkt 8: Godkendelse af referat 9



Renovest A/S

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Dagsorden til bestyrelsesmødet den 25. oktober 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:
At dagsordenen godkendes

Bilag:
Ingen

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden



Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.
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Renovest A/S

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør
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Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Besøg af Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har den seneste tid gennemført flere tilsyn på selskabets indsamlingsordninger med 
fokus på bl.a. mikroorganismer i form af bakterier og svampe. 

Det første tilsyn var et varslet tilsyn den 23. september 2021. Arbejdstilsynet har igangsat en 
brancherettet kampagne om udfordringer med mikroorganismer ved håndtering af dagrenovation, 
og i den forbindelse ønskede Arbejdstilsynet at skyde kampagnen i gang med et indslag på TV2. Vi 
blev derfor kontaktet af pressechefen fra Arbejdstilsynet forud for tilsynet, idet de ønskede vores 
deltagelse i indslaget. Indslaget blev bragt på de landsdækkende nyheder og på TV2Nord den 23. 
september (kan findes på www.vhforsyning.dk).

Resultatet af det første tilsynsbesøg var to tilsynsrapport - en uden bemærkninger og en rapport 
med et overvejet påbud vedr. manglende biologisk APV (Bilag). Der er efterfølgende udarbejdet en 
biologisk APV vedr. indsamling af organisk affald/restaffald.

Den 4. oktober 2021 dukkede Arbejdstilsynet igen op – denne gang et uvarslet tilsyn. Resultatet af 
dette besøg er gengivet i besøgsrapporten, som er vedlagt som bilag. Arbejdstilsynet udstedte ved 
tilsynet et strakspåbud, som skal sikre at de ansatte ikke udsættes for biologiske agenser fra brugte 
handsker opbevaret på skraldebilens varmespjæld i førerhuset. 

Alle ansatte i kørslen er orienteret om dette og instrukser er tilrettet, så det sikres at brugte 
handsker fremover ikke anbringes i førerhuset uden korrekt opbevaring. Arbejdstilsynet er 
orienteret om de ændrede instrukser og de gennemførte orienteringer til de ansatte.

- Status på Affaldsplan m.v.
Der gives på mødet en orientering om status på selskabets deltagelse i affaldsplanarbejdet.

Indstilling:
At orienteringer tages til efterretning

Bilag:
Arbejdstilsynet Besøgsrapport 230921
Arbejdstilsynet Besøgsrapport 2 – 230921
Arbejdstilsynet besøgsrapport 041021

Punkt 2: Orienteringspunkter



Beslutning for Punkt 2: Orienteringspunkter

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning.
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Eventuelt

Punkt 3: Eventuelt



Beslutning for Punkt 3: Eventuelt

Intet til punktet.

6 / 9



Renovest A/S

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Sagsfremstilling:
Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må 
videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under 
overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Indstilling:
At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

Bilag:
Ingen

Punkt 4: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen



Beslutning for Punkt 4: Stillingtagen til lukkede punkter
på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagens dagsorden.
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Renovest A/S

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør
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Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:
Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 25. oktober 2021 fremlægges til godkendelse. 

Ved godkendelse af nærværende punkt anses det samlede frigivet referat godkendt.

Indstilling:
At referatet godkendes

Bilag:
Ingen

Punkt 8: Godkendelse af referat


