
Referol
Løglen Skødslrup Vondvcerk A.m.b.o.

19. mqrls 2019 i Skødslrup Forsomlingshus

Punkt l. Volq of dirisenl

Flemming Adomsen blev volgt til dirigent, der konstoterede, of der vor lovligt indvorslet og
rettidigt indkoldt til generolforsomlingen iht. gceldende vedtcegter og dermed en
beslutningsdygtig generolforsomling.

Punkl 2. Bestyrelsens berelnins

l20lB fik vi endelig vores store projekt med den nye boring iVosnces skoven idrift og vi
orbejder nu pð of love lidt cendringer pö vondvcerket (Vorrevej2)
Der blev ogsô ofsogt dom iskottesogen i 2018 og vi ofventer hvor meget vi fðr
tilbogebetolt.
Vi hor i det forgongne hoft en driftsoftole med Studstrup Vond og de ønsker of vi i 2019
overtoger hele deres drift og odministrotion.
Renovering pó Jodevej blev ogsô drøftes og of vi stodig ikke er fcerdige.
Vi skol i 2019 renovere Monbjergvej bðde pô vond og vorme og der vil vcere dogsbøder,
hvis entreprenøren ikke er fcerdig til tiden, sö vi undgår den somme problemotik som pô
Jodevej.
Sluttelig tokkede formonden personolet, bestyrelserne i vorme og forsyning for et godt
somorbejde i20'lB.

Punkl3. Del reviderede reqnskob forelceqqes lil qodkendelse

,Ärsropporten 20'lB blev fremlogt of Søren Lykke, Deloiite

Årsropporten blev herefter godkendt.

Punkt 4. Budqel for det e år forel.Êctdes til oodkendelse

Budget for 2Ol9 blev fremlogt of Søren Lykke, Deloítte

Budgettet blev herefter godkendt

Punkt 5. Behondlinq of indkomne forslos

Udtrcedelse of vondsektorloven, hvis loven pð et tidspunkt bliver cendret, blev drøftet
med bred enighed om of det vil vcere en god ide.

Punkl ó. Vqlq of r lil beslvrelsen

På volg for 2 ör: Thomos lermiin modtog genvolg
Mikoel Pedersen modtog genvolg

Begge blev genvolgt



Punkl 7. Volq of suppleonler lil bestyrelsen

Pô volg for I ðr:
Bent Bjerglund blev genvolgt
Polle Donnemond blev ikke genvolgt
Lors Sørensen blev volgt ind

Punkl S. Volq of revisor

Pð volg:
Deloitte

Genvolgt

Punkl 9. Evenluelt

Der blev drøftet of skifte entrepren Ør og bruge nogle fro lokolomrôdet/Aorhus i stedet for
of støtte ondre lokolomrðder/kommuner.

Dirigent Flemming Adomsen sluttede herefter generolforsomlingen
og tokkede for god ro og orden.
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