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Mødereferat 

Generalforsamling 
 

Dato:   19-03-2018 
Tidspunkt:  19:00 -22.00 
Mødested:  LandboSyd 
Møde indkaldt af: Formanden Andreas Bonde 
Ordstyrer:  Karsten Gram  
Referent:  Nina Ullerup 
 

Referat: 

 

Dagsorden:   
 

 

  

1. Valg af dirigent og stemmetællere  

2. Formandens beretning  

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab  

4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår  

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen  

6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jan Jørgensen og Bent Samsøe 
Iversen (begge modtager genvalg)  

8. Valg af 2 suppleanter  

9. Valg af revisor: Michael T. Sangild er på valg (modtager genvalg) og valg af 
revisorsuppleant, Hans Michelsen  

10. Eventuelt.  
 

Formanden Andreas Bonde bød velkommen og Morten Gyllenborg, Nature energy 
var første taler på mødet: 
Først handlende om selve firmaet Nature energy, som er blevet opkøbt af en britisk 
kapitalfond. De er ved at bygge2 nye anlæg og har 10 nye i pipelinen. 
Dernæst beskrivelse af den proces der er i gang pt. med udarbejdelse af VVM mm. 
på opførelsen af anlægget i Glansager. 
Jeppe, også fra Nature energy, fortalte nærmere om lidt mere specifikke ting som le-
verandørforening, aftalegrundlag, transport af gylle mm. 
 
Spørgsmål fra forsamlingen vedr. transportlogistik, økogylle, investeringer, forbe-
holdere, afkast mm.  
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Ad. 1  
Karsten Gram blev valgt som dirigent og som stemmetællere blev undertegnede og 
Helge Lorenzen valgt. 
Generalforsamlingen blev vedtaget varslet i rette tid. 
 

Ad. 2 

Formanden Andreas Bonde fremlagde beretningen. (Se vedhæftede) 
Oplæg til debat: 
Vejanlæg/ tilkørselsforhold kunne blive en økonomisk ekstrapost. 
NE vil stå for en screening på alle ejendomme, der vil være med. Screeningen vil væ-
re noget NE finansierer. 
Rammevilkårene har ændret sig gennem den tid, vi har været i gang i Bioenergisyd. 
Man vil gerne have noget for gyllen, om det er 300, 200 kr. eller mindre må man se 
på. 
En screening vil kunne give et overblik over hvor meget der skal investeres for at 
kunne levere. 
Helge: Vi har ca. 38.000 DE blandt medlemmerne pt. 
Beretningen er fremlagt under samtykke. 
 

Ad. 3 

Fra nye medlemmer er 385.000 kr. indkommet – der er bl.a. blevet brugt 191.059 til 
rådgivning. 
Resultat: 173. 871 kr.  
Aktiver i alt 419.726 kr. 
Regnskab godkendt 
Se vedhæftede regnskab 
 

Ad. 4 

Forventer nye medlemmer der vil indbringe 100.000 kr. og 80.000 kr. fra eksisteren-
de medlemmer 
200.000 på rådgivning – der er budgetteret med et underskud på 42.000 kr. 
Aktiver i alt 324.277 kr. 
Budget godkendt 
Se vedhæftede budget. 
 

Ad. 5 Intet 
 

Ad. 6 Intet 
 

Ad. 7 

Begge genvalgt 
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Ad. 8 

Rasmus Andresen har meldt sig og er valgt 
 

Ad. 9 Michael Sangild og Hans Michelsen er genvalgt. 
 

Ad. 10 

Spørgsmål om 500 kr. ekstra i kontingent i år skal godkendes på generalforsamlin-
gen, men da budgettet er godkendt, kan bestyrelsen bestemme at opkræve det ekstra 
gebyr. 
 
Helge Lorenzen har udarbejdet et regneark, der kan beregne den økonomiske konse-
kvens hos hver leverandør. Martin Lambert Petersen fremhævede, at man evt. kan få 
lavet en sådan konsekvensberegning. 
 
Der ønskes fra medlemmernes side, lidt mere information ud, om hvad bestyrelsen 
arbejder med. Dette var dog aftalt i bestyrelsen, at så længe der blev debatteret med 
NE og der ikke var noget konkret, skulle der ikke meldes noget ud, der alligevel 
kunne blive lavet om. 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med genvalg til formanden 
Andreas Bonde og næstformand Martin Lambert Pedersen.  
Bent Samsøe Iversen blev sammen med for- og næstformand udpeget til bestyrelsen 
for det kommende fælles driftsselskab. 
 

Aabenraa d. 19. marts 2018 
 
Nina Ullerup 
 

 

 


