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Horg Regnskap AS Linda Selnes

Forret ningsadresse og virksomhet ens art :

AS Lundemo Bruk er heleid av Melhus Kommune, og har forret ningsadresse i Melhus.

Selskapet s virksomhet er a forvalte eiendommen 2656/ 1 i Melhus Kommune.

Forvalte og utvikle eiendommen i henhold t il de vedt ekter og ret ningslinjer som er lagt av

eieren. Det er t il enhver t id det sitt ende formannskap som er selskapets generalforsamling.

ytre milj@:

Virksomhet en har ikke drift som pavirker det yt re milj pet.

Arbeidsmili@:

Arbeidsmiljøet er godt i AS Lundemo Bruk, ingen indikasjon på noen form for utfordringer på

dett e området .

Likest illing:

Det er pr t iden ingen ansatt e i selskapets administ rasjon, Konst it uert daglig leder er

styreleder Ove Eggen, og det er inngått avtale med Magnhil d Nord bpe om bist and til a
utføre merkant ile oppgaver.

Styret er sammensatt av t re menn og t o kvinner. Det anses ikke avaere behov for a
iverksett e t iltak på dett e området .
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k on omi;

Året s regnskap viser et ordinært result at , overskudd på + kr 1.365.134,- ett er skatt , dett e

foreslår styret overført t il annen egenkapital.

Den økonomiske sit uasjonen i selskapet er ytt erligere styrket , selskapet har god kont roll, og

en likviditet som gir oss handlefr ihet t il best mulig drift .

Vi har fra drift såret 2021 en god oversikt og det er brukt regnskapsprinsipper som gir oss god

oversikt og innsikt i hvert enkelt «prosjekt » vi har i selskapet .

Drif t :

Året 2021 har også vært akt ivt, det er omsatt tomter både i Sama hytt efelt og i Odalen

hyt t efelt . Det er gjort en del utkj p av fest et omter i Haen og Samsj plia .

Det er yt terligere flere st ikkveier som blir bygd i nær fremt id. En vesent lig del av dett e er

åpning av t ippen ved Samat un. Her er det TrønderEnergi og NVE som sitt er på saksgangen og

beslut ningene. Det er sannsynlig åpning sommeren -22.

Vi takker både hytt eforeninger, Horg j eger og fiskeforening, Røde Kors med flere.

Enkelt personer gjør også verdifull j obb for området .

Fort satt drift :

Når det gielder COVID-19 som kom, og snudde på mye her i verden, har styret vurdert dett e

ti l a ha begrenset påvirkning på vår drift . Det vurderes ikke som en risiko for selskapet .

Forut set ninger for videre drift er t il stede.

St yret mener årsregnskap og årsrapport viser ett rett visende bilde, og gir t ilst rekkelig

informasjon om årets drift .

Melhus den 27. mai -2022

OE,, .
Ove Eggen, styreleder




