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Feltengårds hovedtal i perioden 2007 – 2011

Regnskabsår 2011 2010 2009 2008 2007

Resultatopgørelse:

Omsætning 60.400 5.560 9.940 8.786 60.400

Primært driftsregsultat 3.021 -466 -1.695 -2.997 -3.02

Resultat før ekstraordinære poster 4.000 -204 .-1.362 -2.045 -4.000

Årets resultat 4.187 -204 -1.220 -2.868 4.187

Balance:

Balancesum 39.502 24.263 25.684 26.007 39.502

Anlægsaktiver 10.362 10.942 11.628 11.367 10.362

Investeringer i materielle anlægsaktiver 721 460 1.565 5.557 72

Egenkapital 28.887 -15.740 16.477 17.518 28.887

Feltengård Losseplads er et kontrolleret deponi der i 2011 var ejet af Favrskov, Silkeborg og Skan-
derborg kommuner. Feltengård losseplads dækker et areal på 10,5 hektar. Her modtages affald til 
deponi, affald til sortering samt haveaffald fra bl.a. Favrskov Kommunes genbrugspladser og virk-
somheder. På basis af tidligere henlagt husholdningsaffald produceres desuden gas, som anvendes 
til produktion af kraftvarme.

Hinnerup

Hammel

Hvorslev

Hadsten

Genbrugsstationer

Hammel Fjernvarme

Feltengård Losseplads

Feltengård I/S blev indtil kommunalreformen i 2007 drevet i fællesskab af kommunerne Gal-
ten, Gjern, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og Langå. Siden kommunesammenlægningen 
varetog Favrskov Kommune driften i samarbejde med de to andre ejere, storkommunerne Randers 
og Silkeborg. 2010 overtog Renosyd driften af Feltengård I/S, og Randers og Silkeborg udtrådte af 
ejerkredsen. 
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Feltengård
– ledelsesberetning for 2011

Driften af Feltengård Losseplads afspejler, at affald i stigende grad er en ressource,
siger Direktør Annemette Fuglsang, Renosyd.

2011 var det andet år i den samarbejdsaftale, 
som er indgået mellem Feltengård og Renosyd. 
Aftalen indebærer, at Renosyd varetager den 
daglige drift af det kontrollerede deponi på 
Feltengård. 

I 2011 blev de sidste praktiske forhold vedrø-
rende samarbejdet bragt på plads. Det gælder 
blandt andet det nye system for fjernvejning, 
som i praksis betyder, at alle vejedata går di-
rekte fra brovægten på Feltengård til Renosyds 
datasystemer i Skanderborg.

På Feltengård arbejder der således nu 2½ 
medarbejder fast. Medarbejderne er ansat i Re-
nosyd, hvorfra også det administrative arbejde 
for Feltengårdudføres. Målet med samdriften 
har været at skabe økonomiske besparelser, 
som er realiseret i 2011. Derudover har samdrif-
ten den fordel, at man kan samle den nødven-
dige ekspertise, som skal til for at administrere 
og eksekvere den stadig mere omfattende og 
komplicerede lovgivning på området.

Deponimængden faldet
I 2011 er der modtaget mindre affald end i 2010. 
Faldet skyldes især, at mængderne til deponi 
er faldet med 10 procent, mens mængderne til 
sorteringsanlægget er faldet med ca. 8 procent. 
Denne udvikling skyldes dels generelt faldende 
affaldsmængder i samfundet, dels tabet af en 
enkelt større kunde, som kun kom på pladsen 
med deponiegnet affald.

Mere biobrændsel
Modsat er det gået med haveaffald. Denne 

affaldsfraktion er steget med 23 procent i 2011. 
Det er positivt, fordi vi nu kan udnytte en stor 
del af haveaffaldet til biobrændsel. Når haveaf-
faldet er neddelt, sorteres det brændbare ind-
hold fra, mens resten komposteres. Tidligere 
blev alt neddelt haveaffald komposteret, hvil-
ket medførte store kompostmængder. 

Vi har i 2011 kunnet sælge alt biobrændsel til 
fjernvarmeværket i Hammel, mens en del tidli-
gere er blevet afsat til tyske kraftvarmeværker.

Fokus i driften af Feltengård er genanven-
delse og nyttiggørelse af affaldet – affaldet 
er en ressource, som både har økonomisk og 
miljømæssig betydning. Jo mere vi kan genan-
vende eller udnytte til for eksempel CO2-neu-
tral varme, jo bedre er det både for vores ejere, 
kunder og omgivende miljø. I 2011 blev der kørt 
ca. 69 procent større mængder ud til genanven-
delse og nyttiggørelse end i 2010. Tallet svinger 

meget fra år til år, fordi mulighederne for gen-
anvendelse afhænger af, hvordan de indvejede 
mængder er sammensat.

Dialogen fortsat
Som i 2010 fortsatte vi dialogmøderne med de 
vognmænd, der kommer på Feltengård Losse-
plads. Traditionen blev etableret i 2010, da de 
nye rutiner og nye måder at tilrettelægge arbej-
det på medførte forandringer også for Felten-
gårds kunder - vognmændene og deres medar-
bejdere. 

I 2011 holdt vi et enkelt dialogmøde med 
vognmændene og deres medarbejdere. Der kom 
17 deltagere til mødet, hvor især det nye indvej-
ningssystem blev gennemgået. Korrekt indvej-

ning og registrering af affaldstyper og –mæng-
der er essentielt, hvis det skal være muligt at 
overholde de stadig mere detaljerede bestem-
melser i affaldsbekendtgørelsen. Det nye ind-
vejningssystem på Feltengård er indrettet efter 
disse forhold.

Økonomien
Årets resultat er xxxxx – skal lige have en smule 
input her!
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Et arbejdsliv for 
naturelskere
Knud Erik Brix har ikke mange menneskelige 
kolleger, men til gengæld har han et frit job 
med store muligheder for at nyde naturen

»Vi deles om arbejdsopgaverne, så vi laver 
forskellige ting og, kke får for ensformige 
dage.«

Knud Erik Brix, Feltengård

Knud Erik Brix, Feltengård

Med en formand og en kollega på halvtid, som dagligt selskab, er det ikke 
fordi, det vrimler med kolleger på Knud Erik Brix’ arbejdsplads. Feltengård 
er i dag en lille arbejdsplads alene med folk i marken. De administrative 
funktioner er flyttet til Renosyd, da samarbejdet om driften af deponiet 
blev indledt i 2010.

Det skræmmer nu ikke Knud Erik Brix, selv om det kan betyde, at han 
nogle gange kommer til at gå hele dagen uden menneskeligt selskab. Her 
er nemlig masser af liv alligevel.

”Det her er et paradis, hvis man er natur    elsker. Feltengård ligger 
midt i et skønt landskab med store bakker og vidt udsyn, og i takt med, 
at de enkelte dele af deponiet bliver fyldt op, retablerer vi det med en 
blandet løvskov. Det giver et fantastisk dyreliv med fugle og forskelligt 
vildt”, siger han.

Vi får syn for sagen med det samme, vi går en tur ud i noget af den 
skov, der er etableret på Feltengård over de seneste år. Selv om træerne 
endnu ikke står som bøgeskovens kæmper fra guldalderdigtene, skal vi 
ikke vente længe, før en flok rådyr tumler igennem underskoven.

”Har man lidt sans for det, så er det næsten den største værdi i dette 
arbejde”, siger Knud Erik Brix.

Deles om opgaverne
De daglige arbejdsopgaver på Feltengård består i at håndtere det haveaf-
fald, der kommer ind, sortere andet affald i materialer, der kan genan-
vendes, og i deponiaffald. Desuden fylder medarbejderne deponiets celler 
op og dækker affaldet til efter de miljømæssige forskrifter, så der kan 
plantes ovenpå det muldlag, som er den øverste topping på de enkelte 
deponiceller, når de er blevet fyldt.

Det meste foregår med maskinkraft, men en enkelt opgave kan kun 
løses manuelt: Feltengård ligger i et åbent landskab, og det kan ikke und-
gås, at der blæser papir og andet ind i bevoksningen. Det må medarbej-
derne en gang imellem fjerne med håndkraft, og det er ikke den mest 
elskede arbejdsopgave på stedet.

”Men vi deles om arbejdsopgaverne, så vi laver forskellige ting, og ikke 
får for ensformige dage. Selv om vi bruger maskiner til at løfte og skubbe 

rundt med affaldet, er det stadig et fysisk arbejde. Variation er vigtigt 
for at undgå belastningsskader i det lange løb”, siger Knud Erik Brix, som 
værdsætter, at medarbejderne har stor frihed til selv at organisere arbej-
det imellem sig.

Han ved, hvad han taler om, når det gælder fysisk arbejde. Inden job-
bet på Feltengård arbejdede han 20 år på Leca værkerne og derefter i en 
entreprenørvirksomhed, hvor han skød spyd under indkørsler og veje til 
de såkaldte ”no-dig-løsninger”. Det var hårdt for ryggen, og han er glad 
for det mere afvekslende arbejde, der er på Feltengård.

Samarbejdet med 
Renosyd har ikke bety-
det de store forandrin-
ger i det daglige arbej-
de, men på to punkter 
er der forskel: Det ad-
ministrative personale 
er væk og sidder i dag 
hos Renosyd i Skan-
derborg, og vejninger-
ne foregår automatisk. 
Det betyder lidt mindre 
kundekontakt især om 
vinteren, hvor antallet 
af daglige lastvogns-
besøg er mindre end i 
højsæsonen.
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Assistent Maria Rost , Renosyd

Ideel placering
Feltengård Deponi har ifølge Per Schøler, medlem af bestyrelsen for Feltengård Losse-
plads, den helt rigtige placering:

”Deponiet ligger i en naturlig slugt, oven på et 100 meter tykt lag af plastisk ler. Det er det 
samme ler, som de omkringliggende fabrikker stikker graveskovlene ned i og henter op for at 
fremstille LECA. I praksis er det tæt på uigennemtrængeligt, og vi har dermed den ideelle place-
ring for et indenlands deponi”, siger han.

Selve deponiet er opdelt i en række celler, som fyldes en efter en, hvorefter de beplantes. Ud 
over den forsegling, som lerlaget yder, sker der en sikring af cellerne, så både overfladevand og 
det, der trænger ned gennem affaldet, ledes bort til kontrolleret rensning på rensningsanlægget 
i Hadsten. 

”I forbindelse med ændringer af placeringsreglerne for deponier er der udarbejdet en over-
gangsplan for Feltengård Losseplads, og den munder ud i, at vi kan bruge deponiet frem til 2020. 
Jeg håber, at det bliver muligt at forlænge driften, for dels har vi plads til meget mere, dels er 
deponiet placeret ideelt oven på det tykke lerlag,” siger Per Schøler.

Generelt kommer stadig mindre affald til deponi. Det er en naturlig følge af, at borgere og 
virksomheder sorterer mere og mere fra til genanvendelse.

”I dag deponeres under 10 procent af affaldet, og det er mit bud, at vi vil opleve en halvering 
over de næste fem år. Det er en meget positiv udvikling”, slutter Per Schøler, 
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Dirftschef Michael Schøt og  formand 
Nicolai Andersen, Feltengård 

Feltengård Losseplads rummer hele histo-
rien om affaldets vej fra problem til værdi. 
Det begyndte med mere eller mindre tilfæl-
dige lokale lossepladser og slutter med et 
deponi med ideelle forhold

”Historien om Feltengård er historien om, hvordan vores syn på affald har 
ændret sig, og hvordan vi i dag betragter affaldet som en vigtig ressource. 
Før var det bare noget, vi skaffede os af med, mens det i dag repræsente-
rer værdier og fornybare råmaterialer”.

Sådan siger Per Schøler, byrådsmedlem i Favrskov Kommune og for-
mand for Reno Syv I/S, nu Feltengård Losseplads, i ni år fra 2000, og før 
det, næstformand. I dag er han menigt medlem af Feltengårds bestyrelse 
og varetager formandsposten i Favrskov Forsyning, som er etableret i køl-
vandet på kommunalreformen fra 2007.

”Groft sagt begyndte man med at smide affaldet i en mergelgrav, men 
fra 1970’erne tog vi fat på at professionalisere affaldsbehandlingen. I be-
gyndelsen med simple midler, siden med stadig mere fokus på genanven-
delse og nyttiggørelse”, siger han.

Det med mergelgraven skal man tage ganske bogstaveligt. Enhver, der 
er vokset op på landet, ved, hvordan de lokale samfund i større eller min-
dre grad skaffede sig af med det affald, der ikke blev brændt af hjemme 
på matriklen, ved at smide det i en nærliggende mergelgrav eller lavning, 
der så udviklede sig til den lokale losseplads.

”Sådan gjorde man bare, selv om det selvfølgelig ville være utænkeligt 
i dag”, siger Per Schøler.

Forbrænding fra 1972
Også i vores område begyndte tingene at ændre sig omkring 1970, og i 
1972 blev der etableret et forbrændingsanlæg i en grusgrav i Svejstrup. 
Per Schøler beskriver det som en ovn, hvor man tippede alt affald i, som 
så blev brændt af med det formål, at få affaldet til at fylde mindre. Bedre 
end at smide det i et hul, men ikke optimalt set gennem nutidens briller, 
da energien og ressourcerne i affaldet ikke blev udnyttet.

Feltengård købt
”Svejstrup anlægget kørte indtil 1986, og Reno Syv I/S blev etableret. Det 
var et fælles renovationsselskab ejet af de daværende kommuner Galten, 
Gjern, Hadsten, Hammel, Hinnerup, Hvorslev og Langå, med forbrænding 
på et nybygget affaldsvarmeværk i Hammel. I 1983 blev ”Feltengård” 
købt, og her skulle indrettes et fælles deponi”, fortæller Per Schøler.

Reno Syv I/S ophørte i forbindelse med kommunalreformen i 2007, 
da de nye storkommuner Silkeborg, Randers og Favrskov valgte selv at 
foretage indsamling af dagrenovation fra de syv kommuner, der nu kom 
til at høre under de tre nye kommuner. Samtidig blev driften af genbrugs-
pladserne og indsamling af storskrald overført til de enkelte kommuner. 
Favrskov Kommune stod for den daglige drift af deponiet, i samarbejde 
med Silkeborg og Skanderborg kommuner. En ordning der varede, indtil 
Renosyd overtog den daglige drift af deponiet i 2010.

Samarbejde = ekspertise og stordrift
Feltengård Losseplads kom i praktisk drift fra 1986. Området er inddelt i 
en række celler, der gradvist fyldes op, og i dag fyldes celle 5B.

”Der er plads til deponiaffald de næste mange år, men vi har foreløbig 
driftstilladelse til 2020. Planen fra de overordnede miljømyndigheders 
side er, at deponier skal rykkes ud til kystområderne, hvor risikoen ved 
et eventuelt udslip af perkolatet vil have mindre konsekvenser”, forklarer 
Per Schøler.

”Det bliver stadig mere kompliceret at håndtere affald korrekt, og vi 
indså derfor efter kommunalreformen, at det ville være en god idé at søge 
et samarbejde med nogle, der arbejder med affald på fuld tid. Det førte 
til samarbejdsaftalen med Renosyd, som vi er meget glade for. Deponiet 
bliver nu administreret af nogle, der udelukkende beskæftiger sig med 
affald, og vi kan trække på de systemer, som Renosyd i forvejen har, både 
inden for it og fysisk affaldshåndtering. Vi har skabt god synergi blandt 
andet på personalesiden og vejning af affaldet, der nu foregår fra Ren-
osyds administration, siger Per Schøler.

Et af målene med samarbejdet er også at skabe besparelser, og i 2011 
blev økonomien således styrket med mere end 300.000 kr.

Da affaldet blev til en 
ressource

bestyrelsesformand Feltengård, Per 
Schøler. 
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I 2011 faldt mængden af affald til deponi

- til gengæld bliver mere genanvendt

Mindre til deponi

»Vi sorterer mere, inden vi afleverer det, så 
vi i højere grad kan hente værdierne ud af 
affaldet.«
Michael Schøt, Renosyd

I 2011 faldt mængden af affald til deponi. til gengæld bliver mere genan-
vendt.

Udviklingen på Feltengård afspejler den udvikling, som er i gang i 
samfundet som helhed: Vi bliver bedre til at genanvende vores affald, og 
dermed falder mængderne, der går til deponi. 

10.190 ton gik til deponi i 2011 mod 12.575 ton i 2010, altså et fald på 
ca. 2.400 ton. Mængden af affald til sortering er også faldet lidt, fra 1.120 
ton i 2010 til 1.026 ton i 2012. 

Modsat er mængden af haveaffald steget fra 7.940 ton i 2010 til 8.630 
ton i 2011.

I alt er de samlede mængder, som medarbejderne på Feltengård har 
bearbejdet, faldet cirka 9 %.

”Tallene er et udtryk for, at vi som borgere og virksomheder er blevet 
bedre til at tage os af vores affald, inden det kommer ud til slutbehand-
ling på et deponi som Feltengård. Vi sorterer mere, inden vi afleverer det, 
så vi i højere grad kan hente værdierne ud af affaldet. Men det er, på et 
eller andet niveau også udtryk for, at samfundsøkonomien ikke er helt 
på højden endnu, så mængderne generelt er faldende”, siger driftschef 
Michael Schøt.

Større genanvendelsesprocent
Mens affaldsmængderne generelt er faldet i 2011, er den andel, der bliver 
genanvendt, til gengæld vokset betydeligt, fra 13,1 % i 2010 til 36,2 % i 
2011.

Det er især de større mængder af haveaffald, som komposteres eller 
anvendes til forbrænding i kraftvarmeanlæg, som gør, at genanvendel-
sesprocenten vokser. Der bliver også sorteret mere rent træ fra, som bliver 
genanvendt til fremstilling i spånplader på Novopans fabrik på Djursland. 
Der blev sorteret 36 ton rent træ fra i 2011 mod 29 ton i 2010.

”Det er positivt, at vi kan genanvende en højere andel af affaldet. Vi 
arbejder på, at vi ikke skal kompostere helt så meget, fordi kompost er 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2009 2010 2011

To
n

Mængder til genanvendelse, forbrænding og deponering 2011

Genanvendelse Forbrænding Deponering
8



et overskudsprodukt, som der ikke er uendelig afsætning for. Derfor fra-
sorterer vi brændbart materiale fra haveaffaldet til energiudnyttelse, og 
samlet set betyder det, at en stor del kan nyttiggøres til nye materialer 
eller energi”, siger Michael Schøt.

Energiforbrug
Elforbruget på Feltengård er faldet med ca. 550 KWh til 56.962 kW i 2011. 
Dette skyldes sandsynligvis, at der i første halvår af 2010 stadig var en 
administrativ afdeling på anlægget. Denne afdeling blev nedlagt i forbin-
delse med Renosyds overtagelse af driften af Feltengård og har således 

Projektleder Per S. Sundberg, 
Renosyd

ikke bidraget til energiforbruget i 2011.
Dieselforbruget er derimod steget med 4.000 liter i 2011, men projekt-

leder Per Sundberg peger på, at denne stigning kan skyldes en unøjagtig 
opgørelse i 2010, da der blev arbejdet med at indføre nye IT-systemer på 
Feltengård, herunder systemer til elektronisk fakturering.

”Vi skal have så skarp en miljøprofil som muligt, og det handler derfor 
om at se hele deponiet i et helhedsperspektiv. Når vi både kan genanven-
de mere og samtidig optimere de ressourcer, vi bruger for at bearbejde, 
flytte og sortere affaldet, lever vi på flere måder op til en miljørigtig hand-
lemåde”, siger Per Sundberg.

Der er for Feltengård opstillet en række miljømål, som afspejler, at det 
er en virksomhed med et mål, der rækker ud over den økonomiske drift 
af virksomheden. Det betyder blandt andet, at virksomheden har under-
skrevet brancheforeningen RenoSams miljøcharter.

”Det betyder for eksempel, at vi forpligter os til at anvende miljø- og 
kvalitetsmål på linje med økonomiske mål, og at miljøarbejdet skal tæn-
kes ind i alle funktioner på stedet. I videre forstand dækker miljøarbejdet 
også medarbejdernes arbejdsmiljø, hvor vi heldigvis kan sige, at der heller 
i 2011 har været nogle arbejdsulykker eller andet, der har påvirket arbejds-
miljøet negativt”, slutter driftschef Michael Schøt.
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Affaldstræ bliver til 
gavntræ

Gamle møbler, kasserede paller og affalds-
træ fra tømrerens værksted – alt bliver til 
nyttige ressourcer

Affaldstræ udgør omkring 45 % af råvaren 
til alle vores spånpladeprodukter, så det er 
en succesrig genanvendelseshistorie.

Haveaffald varmer Hammel op

Feltengård modtog i 2011 8.500 ton haveaffald fra genbrugsplad-
serne i Favrskov, og mens det hele tidligere blev knust og kompo-
steret, sorteres materialet i en biobrændselsfraktion og en frak-
tion til direkte kompostering.

”Det brændbare sælger vi til fjernvarmeværket i Hammel. Tid-
ligere har vi solgt det til forbrænding i Tyskland, men stort set alt 
har sidste år kunnet afsættes i nærområdet. Noget er dog også 
afsat til et fjernvarmeværk ved Holstebro, men det meste har var-
met Hammel op”, fortæller Nicolai Andersen, arbejdsformand på 
Feltengård.

Haveaffaldet bliver til CO -neutral varme og er dermed en ge-
vinst for klima og miljø. Men det er også en økonomisk gevinst. 
Både fordi der er indtægter ved salget af materialet til fjernvar-
meværkerne, og fordi der ikke bliver så meget kompost. Kompost 
er et formidabelt jordforbedringsprodukt og køres i dag ud til hen-
holdsvis private borgere via genbrugspladserne og til landmænd 
til udspredning på landbrugsarealer. Materialet kan af borgerne 
afhentes gratis på genbrugspladserne eller på Feltengård af er-
hverv/landmænd.

Når familien Danmark rydder op eller tager fat på et byggeprojekt, bety-
der det øget travlhed hos medarbejderne på Feltengård. Men det er også 
første trin i en kæde, der ender med miljøvenlige byggematerialer, som vi 
næsten alle har i vores hjem, på arbejdspladser og i institutioner.

Rent affaldstræ, som kan stamme fra nedrevne bygninger, kasserede 
møbler og lignende, sorteres nemlig og neddeles, hvorefter det bruges 
som råvarer til nye spånplader. 

”Affaldstræ udgør omkring 45 % af råvaren til alle vores spånplade-
produkter, så det er en succesrig genanvendelseshistorie”, siger indkøbs-
chef Anders Jensen hos Novopan Træindustri i Pindstrup på Djursland. 

Feltengård er, sammen med Renosyd, blot ét led i en lang kæde af le-
verandører af affaldstræ. Novopan Træindustri får leveret træ fra en lang 
række af Danmarks affaldsselskaber.

Omhyggelig proces
Feltengård får leveret træ fra genbrugspladserne i Favrskov Kommune. 
Det køres til Renosyd i Skanderborg, hvor det neddeles i stykker på 10-30 
cm. Herfra sendes det til Novopan.

”Vi neddeler træet yderligere, tørrer det og sorterer det først ved hjælp 
af magneter for at få skruer og søm sorteret fra, og derefter med en så-

kaldt chip-cleaner, som sorterer ved at udnytte den særlige vægtfylde, 
som tørt træ har. Alt i alt en omhyggelig proces, så vi har en god råvare at 
arbejde videre med”, fortæller Anders Jensen, Novopan Træindustri.

Novopan Træindustri bruger mere end 150.000 ton træaffald om året, 
som i høj grad kommer fra de danske genbrugspladser. Herudover kom-
mer affaldstræ fra møbelindustrien m.v., så alt i alt består en ny spån-
plade af 60-70 % genanvendte materialer.
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Resultatopgørelse for 2011

(1.000 kr.)

Omsætning 4.626

Eksterne omkostninger

Tjenesteydelser -219

Råvarer/hjælpematerialer -192

Eksterne omkostninger i alt -412

Bruttoresultat 4.214

Personaleomkostninger -1.133

Afskrivninger -1.170

Andre driftsomkostninger -2.074

Hensættelser til nedlykning/ 
efterbehandling -736

Primært driftsresultat -899

Financielle poster 251

Resultat før ekstraordinære 
poster

-648

Ekstraordinære poster 0

Årets resultat -648

Balance pr. 31. december 2010

(1.000 kr.)

Aktiver

Anlægsaktiver 9.068

Omsætningsaktiver 14.886

AKTIVER I ALT 23.954

Passiver

Egenkapital pr. 31/12 -16.714

Hensættelser til deponi 36.989

Kortfirstede gældsforpligtelser 3.679

PASSIVER I ALT 23.954

Årets regnskab
Affaldstræ bliver til 
gavntræ

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget er et uddrag af Årsregnskab 2011, som er aflagt og godkendt af Felten-
gårds bestyrelse den 31. maj 2012. 

BDO Kommunernes Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab, har udarbejdet revisionserklæ-
ring om Årsregnskab 2011, uden forbehold.
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