
 
 

 

Protokol fra bestyrelsesmøde i Svendborg Vejbelysning A/S 
Den 27.04. 2020  
 
 
Mødested: Virtuelt e- møde 
 
 
Deltagere: 
Bestyrelsesformand: Flemming Madsen (FM) 
Bestyrelsesmedlem: Niels Christian Nielsen (NCN) 
Bestyrelsesmedlem: Per Nykjær Jensen (PNJ) 
Bestyrelsesmedlem: Birger Jensen (BJ) 
Bestyrelsesmedlem: Jesper Kiel (JK) 
Direktion: Ole Steensberg Øgelund (OSØ) 
Teknisk designer: Lotte Madsen (LM) 
Økonomichef: Michael Jørgensen (MJ) 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser fra formanden 
3. Direktionens beretning 
4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollat  
5. Årsrapport 2019 
6. Generalforsamling 
7. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 
8. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er udarbejdet og vedlagt. 
 
 
Det indstilles at: 
Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
 
Beslutning: 
Dagsordenen blev godkendt 
 
 
2. Meddelelser fra formanden 
 
Ingen meddelelser 
 
 
3. Direktionens beretning  
Direktionens beretning er vedlagt til orientering. 
 
 
Det indstilles at 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog beretningen til efterretning. 
 
 
4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollat  
 
PWC har udarbejdet revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 
2019 for Svendborg Vejbelysning A/S. Revisionsprotokollat er ved-
hæftet. PWC har ligeledes udarbejdet tiltrædelsesprotokol, som også 
er vedhæftet 
 
Det indstilles at: 
Bestyrelsen tager revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokol for 
Svendborg Vejbelysning A/S til efterretning og underskriver denne.  
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokol til efter-
retning. Underskrift sker efterfølgende elektronisk via Penneo. 
 
 
5. Årsrapport 2019 
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Årsrapport for Svendborg Vejbelysning A/S er udarbejdet og vedlagt. 
Økonomichef Michael Jørgensen gennemgår årsrapporten. 
 
Det indstilles at: 
Bestyrelsen godkender årsrapport 2019 for Svendborg Vejbelysning 
A/S og underskriver denne. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte årsrapport 2019 og underskriver efterføl-
gende via Penneo. 
 
 
6. Generalforsamling 
 
Jævnfør forretningsordnerne skal indkaldelse til ordinær generalfor-
samling ske med tidligst 4 ugers og senest 2 ugers varsel. Den ordi-
nære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af 
maj. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside 
(www.vandogaffald.dk) og Svendborg Kommunes hjemmeside. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Udkast til indkaldelserne er vedlagt. 
 
Det indstilles at:  
Bestyrelsen i datterselskabet Svendborg Vejbelysning A/S indkalder 
bestyrelsen i Svendborg Forsyning A/S til ordinær generalforsamling 
den 25. maj 2020 kl. 13.45. Generalforsamlingen afholdes delvist 
elektronisk efter reglerne i selskabslovens § 77, stk. 1. Dagsorden 
jævnfør vedtægterne 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen i datterselskabet Svendborg Vejbelysning A/S indkalder 
bestyrelsen i Svendborg Forsyning A/S til ordinær generalforsamling 
den 25. maj 2020 kl. 13.45. Generalforsamlingen afholdes delvist 
elektronisk efter reglerne i selskabslovens § 77, stk. 1. Dagsorden 
jævnfør vedtægterne. 
 
 
7. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 
 
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 er udarbejdet og vedhæftet. 
 
Det indstilles at: 
Bestyrelsen tager budgetopfølgning til efterretning. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog budgetopfølgning til efterretning. 
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8. Eventuelt 
 
Bestyrelsen vurderer offentliggørelse af protokol fra dagens møde. 
 
Alle punkter offentliggøres på www.vandogaffald.dk 

 
 
 
 
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. april 2020 
 

 

________________________ _________________________ 
Flemming Madsen  Niels Christian Nielsen 

 

 

________________________ _________________________ 
Per Nykjær Jensen  Birger Jensen 

 

 

________________________  
Jesper Kiel 



 

SVENDBORG VEJBELYSNING A/S 
Direktionens beretning d. 27. april 2020 

 
 
 

1. Status, drift og vedligeholdelse af gadelys: 
Svendborg Vejbelysning A/S ejer ca. 12.500 vej- og stibelysninger i Svendborg 
Kommune.  
 
Daglig drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg, serviceeftersyn, data- og 
ledningsregistreringer m.v. udføres af ORIGO Service A/S.  
Arbejdet udføres i henhold til kontrakt.  
Kontraktperiode: d. 01.01.2017 – 31.03.2021 med mulighed for option på 2 x 1 år. 
 
Samarbejdet mellem bygherre og entreprenør, fungerer rigtig fint. Driftsforstyrrelser på 
anlægget udbedres hurtigt og effektivt. Vi har sammen fokus på fortsat udvikling af 
energirigtige løsninger på belysningsanlægget, driftsbesparelser og udvikling af 
dataregistrering m.v.  
 
På baggrund af dette, benyttes muligheden for option, og driftskontrakten forlænges  
1 år, frem til d. 31.03.2022. 
 

 
2. Status, anlægsprojekter, renovering- og energioptimering af vejbelysning: 

Renovering og energioptimering af belysningsanlæggene i Svendborg kommune, følger 
strategien i Svendborg Kommunes Belysningsplan, 2013 – 2023.  
 
Status renovering og energioptimering af gadelys 2013 – 2019: 
Ca. 6500 belysningsarmaturer med energikrævende lyskilder er nu udskiftet til ny LED-
belysning. En del af de ældre og udslidte masteanlæg (bl.a. træ- og gittermaster), er 
udskiftet til nye rørmaster. Gittermaster findes nu kun i industriområder i Svendborg 
Kommune. 
 
Kabellægning af luftledninger (gadelys og strøm) er udført i samarbejde med den lokale 
elforsyning. I 2020 nedgraves den sidste strækning med luftledninger i Svendborg 
kommune.  
 
Opgørelse på strømforbruget for gadelys i 2019, viser et forbrug på ca. 1.43 mio. 
kWh/år. I forhold til 2018, er det et mindre forbrug på ca. 0.2 mio. kWh.  
 

 



 

Den planlagte og gennemgribende renovering af vejbelysningsanlæggene, er nu 
gennemført. Resultatet er, at kvaliteten på en stor del af belysningsanlæggene er 
optimeret og fremtidssikret. Renoveringen sikrer tillige en effektiv og bedre drift. Vi har 
samtidigt taget ansvar for miljøet, opnået en stor energibesparelse og udleder dermed 
mindre Co2. 
 
Renovering og energioptimering vejbelysning 2020 – 2025: 
Fra 2020 fortsætter renovering og energioptimering af anlæggene i en mere normal 
rytme, hvor de optimeres og renoveres efter alder og stand. Udgifter i forbindelse med 
de kommende års renoveringsprojekter, afholdes indenfor det fastlagte budget. 
 
Planlægning og renovering af vejbelysningen følger oplæg og strategi, som beskrevet i 
”Tillæg til Belysningsplan 2013, Vejbelysning i Svendborg 2020-2025”. 
 
Vejbelysningsprojekter i 2020: 
Tændkobling af belysningen i Svendborg Bymidte, opdeles fra ét stort til flere mindre 
områder. Det vil bl.a. betyde en mindre strømbesparelse, give en bedre drift af 
anlægget samt give mulighed for at gadelyset kan slukkes i mindre områder i 
bymidten, ved f.eks. kulturelle arrangementer. 
 
Amplex styringsenheder i tændskabe, udskiftes i forhold til alder og stand. 
 
Der planlægges udskiftning af en del af de ældre kuffertarmaturer til ny LED-belysning, 
samt udskiftning af et mindre antal ældre rørmaster. Renoveringen i 2020, vil primært 
udføres i områder omkring Svendborg by. 
 
På Nyborgvej udføres der kabellægning af de sidste luftledninger i Svendborg 
kommune. Samtidig renoveres vejbelysningsanlægget, der udskiftes til nye rørmaster 
monteret med ny LED-belysning. Arbejdet pågår i perioden fra marts til november 
2020.  
 
Kommunale anlægsprojekter:  
Sofielund Skovvejs forlængelse (Tankefuld), opsætning nyt belysningsanlæg. 
Byfornyelse Klosterplads, Frederiksgade, opsætning nyt belysningsanlæg. 
 
Udgifter i forbindelse med ovennævnte, afholdes indenfor det fastlagte budget. 
 

3. Elaftale: 
Svendborg Forsyning A/S, herunder Svendborg Vejbelysning A/S, har indgået 
rammeaftale om levering af el, med Energi Danmark. 
Aftalen løber i perioden fra d. 1. januar 2020 til d. 31. december 2023.  
Aftalen omfatter forpligtigelse til tilbudsgiver om bl.a. levering af vedvarende energi fra 
anlæg som f.eks. biogas, solceller, vandkraft etc., samt at have fokus på 
miljøpåvirkning og forbedring af energieffektiviteten.  
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Svendborg Vejbelysning A/S

Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2019

Indhold

Afsnitsnr.

Indledning 1 - 2

Resultat af den udførte revision 3 - 4

Rapportering om betydelige forhold 5 - 12

Andre forhold 13 - 18

Afslutning 19 - 20

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af udkast til årsregnskab (”regnskabet”) for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2019. Regnskabet udviser et overskud af selskabets aktiviteter på TDKK 639 og

en egenkapital på TDKK 5.272.

2 Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisio-

nens udførelse og omfang i vores tiltrædelsesprotokollat  af 30. april 2020. Revisionen er udført i

overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Resultat af den udførte revision

3 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed

eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

4 Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens be-

handling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne

regnskabet med en såkaldt ”blank” revisionspåtegning.

Rapportering om betydelige forhold

Interne kontroller

5 I forbindelse med revisionen har vi konstateret følgende mangler i den interne kontrol, som

ifølge vores vurdering er af tilstrækkelig vigtighed til at blive rapporteret til bestyrelsen.

Manglende funktionsadskillelse

6 Direktionen har oplyst, at det som følge af organisationens begrænsede størrelse ikke er prak-

tisk muligt fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i selskabets regnskabsfunktion. Den mang-
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lende funktionsadskillelse forøger risikoen for tilstedeværelse af såvel utilsigtede fejl som besvigelser,

samt at sådanne eventuelle fejl og besvigelser forbliver uopdagede.

7 Direktionen skal være særlig opmærksom på denne risiko, der især har betydning i

forbindelse med håndteringen af kontante beholdninger, betalinger fra netbank, lønafregninger,

ændring af leverandørers bankoplysninger og udstedelse af kreditnotater

8 Der er tilrettelagt et ledelsestilsyn som er tilpasset organisationens størrelse. Vi

anbefalerledelsen at fokusere ledelsestilsynet på i videst muligt omfang at udføre kompenserende

kontrollermed henblik på at forebygge eller afdække de i nævnte fejlmuligheder.

9 Vi har henholdt os til direktionens vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen

afvores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl

ellerbesvigelser.

Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser

10 Vi har med direktionen drøftet de ledelses- og styringsprocesser, som virksomheden har

etableret med henblik på at opdage og forebygge besvigelser og fejl. Direktionen har i denne for-

bindelse oplyst, at den ikke er bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvi-

gelser, som kunne have en væsentlig indflydelse på virksomheden.

11 Vi betragter bestyrelsens underskrift på dette revisionsprotokollat som bekræftelse på, at

bestyrelsen har udøvet tilsyn med de af direktionen iværksatte aktiviteter og procedurer for at iden-

tificere og reagere på risiko for væsentlige besvigelser, samt de implementerede interne kontroller.

12 Vi betragter endvidere bestyrelsens underskrift på dette revisionsprotokollat som bekræf-

telse af, at bestyrelsen ikke har kendskab til faktiske besvigelser, der påvirker virksomheden, eller om

mistanker og beskyldninger herom.

Andre forhold

Revisionsstrategi og -plan

13 Vi har som et led i revisionen af regnskabet ajourført vores informationer og beskrivelser af

selskabets aktiviteter, organisation, regnskabssystemer og intern kontrol. Endvidere har vi drøftet risi-

koen for væsentlig fejlinformation og mangler i regnskabet med ledelsen.

Ledelsesberetningen

14 I tilknytning til vores revision af regnskabet har vi læst ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overvejet, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden

opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Derudover

har vi overvejet, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregn-
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skabsloven. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Resultatopgørelsen

15 Resultatopgørelsen er gennemgået og analyseret på grundlag af specifikationer, bilag og

andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en række stikprøver, analyser og afstemninger

til bogholderiet og bilagsmaterialet.

Balancen

16 Ved revisionen af selskabets balance er det stikprøvevist påset, at aktiverne ejes af selskabet,

at de er til stede, og at de er værdiansat forsvarligt. Vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt på-

hviler selskabet, er rigtigt udtrykt i regnskabet.

Skatteforhold

17 Vi har som led i vores revision gennemgået selskabets foreløbige skatteopgørelse for 2019 og

påset, at de skatter, som er indregnet i regnskabet, er i overensstemmelse hermed.

18 Vores revision er ikke tilrettelagt med henblik på at vurdere, om alle relevante poster inde-

holdt i den foreløbige skatteopgørelse er behandlet skattemæssigt korrekt, men vi er ikke under vores

gennemgang blevet opmærksom på væsentlige forhold, som efter vores vurdering er i strid med gæl-

dende skatteregler.

Afslutning

19 I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi  underskrift på en regnskabserklæring

omhandlende regnskabsaflæggelsen og fuldstændigheden af såvel regnskabsmaterialet som øvrige in-

formationer, der kan have indvirkning på regnskabet.

20 Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnska-

bet.

Odense, den 30. april 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Poul Erik Jacobsen

statsautoriseret revisor

Mette Plambech

statsautoriseret revisor
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Siderne 126 - 129 er behandlet på bestyrelsesmødet den 30/4  2020

Bestyrelsen

Flemming Madsen

formand

Jesper Kiel Niels Christian Nielsen

Per Nykjær Jensen Birger Møller Jensen
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Svendborg Forsyning A/S  
Att.: Bestyrelsen  
Ryttermarken 21  
5700 Svendborg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Svendborg Vejbelysning 
A/S den 25. maj 2020 kl. 13.45 
 
Hermed indkaldelse til generalforsamling jf. vedtægternes § 4. 
 
Bestyrelsen for selskabet har på bestyrelsesmødet den 27. april 2020 
besluttet, at generalforsamlingen afholdes delvist elektronisk efter  
reglerne i selskabslovens § 77, stk. 1. Det betyder, at aktionærerne kan 
vælge at deltage i generalforsamlingen ved personligt fremmøde på 
Ryttermarken 21, 5700 Svendborg, mødelokale 1, eller deltage elektronisk 
via Skype. Såfremt en aktionær ønsker at deltage elektronisk, skal der ske 
tilmelding til direktør Ole Steensberg Øgelund, oso@vandogaffald.dk senest 
den 20. maj 2020. 
 
Dagsorden jævnfør vedtægterne § 4:  
 
1) Valg af dirigent.  
2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.  
3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.  
 
Årsrapporten vedlagt.  
 
4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen.  
5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til 
den godkendte årsrapport.  
 
Det indstilles at årets resultat overføres til egenkapitalen.  
 
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og 
næstformand.  
 
Punktet realitetsbehandles ikke, da bestyrelsen ikke er på valg ved denne 
generalforsamling.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svendborg 
Maj 2020 
 
 
 
 
 
Svendborg Forsyningsservice A/S 
OSØ 
Direkte tlf. 6321 5540 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



  Side 2 af 2
  
  
  
 

7) Valg af revisor.  
 
I vedtægterne § 12.1 står der: Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen 
valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.  
 
8) Eventuelt.  
 
 
 
Venlig hilsen  
 
 
Flemming Madsen  
Bestyrelsesformand Svendborg Vejbelysning A/S  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt: Årsrapport 2019 for Svendborg Vejbelysning A/S 

 



Budgetopfølgning - Svendborg Vejbelysning A/S

Resultatopgørelse 31. marts 2020

i 1.000 kr. Budget Resultat Afvigelse Afv. i %

Omsætning
Indtægter fra Svendborg Kommune 2.284 2.284 0 0%
Omsætning i alt 2.284 2.284 0 0%

Distributionsomkostninger
El køb -550 -562 -12 2%
Entreprenørydelser -273 -271 2 -1%
Afskrivninger distribution -750 -748 2 0%
Distributionsomkostninger i alt -1.573 -1.581 -9 1%

Resultat af primær drift 712 703 -9 -1%

Administrationsomkostninger -163 -183 -20 13%
Finansielle poster, netto -140 -130 10 -7%

Periodens resultat før skat og regulering 410 390 -19 -5%

Likviditet (1.000 kr.)

Projektinvesteringer i perioden
i 1.000 kr. Budget for 2020 ÅTD

Anlægsinvesteringer 3.130 0

Bemærkninger til budgetopfølgning:
- Der er ingen væsentlige bemærkninger til ovenstående.

Forbrug i %
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