
  

Vedtægt for Reno Djurs I/S 
 

Oprindelig bestemmelse (godkendt i 2011 efter 

anmodning fra Statsforvaltning Midtjylland)): 

 

§ 9 Interessentskabets regnskabsår er sammen-
faldende med det kommunale regnskabsår.  

 
Interessentskabets budget og regnskab ud-
formes i overensstemmelse med de regler, 
som er fastsat i medfør af kommunestyrel-
sesloven, medmindre andet følger af anden 
lovgivning.   
 
Status skal opføres under omhyggelig hen-
syntagen til tilstedeværende værdier og for-
pligtelser. 
 
Årsregnskabet tillige med revisionens be-
mærkninger forelægges på ordinært besty-
relsesmøde i marts måned til bestyrelsens 
godkendelse. Regnskabet med revisionens 
bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse 
sendes inden udgangen af april måned til 
interessenternes orientering og til det kom-
munale tilsyn inden udgangen af juni må-
ned. 
 
Årsbudget og budgetoverslag for de kom-
mende regnskabsår forelægges på ordinært 
bestyrelsesmøde i april måned til bestyrel-
sens godkendelse. Budgettet sendes inden 
udgangen af maj måned til interessenternes 
orientering.  
 
Det vedtagne årsbudget og flerårige bud-
getoverslag optages i og offentliggøres 
sammen med en af de deltagende kommu-
ners årsbudget og budgetoverslag. Tilsva-
rende gælder det godkendte årsregnskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til ny bestemmelse (identisk med 2006-

vedtægt): 

 

§ 9 Interessentskabets regnskabsår er sammen-
faldende med det kommunale regnskabsår.  

 
Interessentskabets budget og regnskab ud-
formes i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser.  
 
Status skal opføres under omhyggelig hen-
syntagen til tilstedeværende værdier og for-
pligtelser. 
 
Årsregnskabet tillige med revisionens be-
mærkninger forelægges på ordinært besty-
relsesmøde i marts måned til bestyrelsens 
godkendelse. Regnskabet med revisionens 
bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse 
sendes inden udgangen af april måned til 
interessenternes orientering og til det kom-
munale tilsyn inden udgangen af juni må-
ned. 
 
Årsbudget og budgetoverslag for de kom-
mende regnskabsår forelægges på ordinært 
bestyrelsesmøde i april måned til bestyrel-
sens godkendelse. Budgettet sendes inden 
udgangen af maj måned til interessenternes 
orientering.  
 
Det vedtagne årsbudget og flerårige bud-
getoverslag optages i og offentliggøres 
sammen med en af de deltagende kommu-
ners årsbudget og budgetoverslag. Tilsva-
rende gælder det godkendte årsregnskab. 

 

 

 

 

 


