Etablering av ”Ytterøy Energi SA”
Den 27. Oktober var det et møte på Rampa der mulighetene for å utvinne Biogass av husdyrgjødsel
på Ytterøya ble diskutert. Geir Moe fra Norges Vel la fram beregninger som viser at husdyrbestanden
på øya gir grunnlag for energi tilsvarende 490. 000 liter diesel. Dette er selvsagt teoretiske tall, men
det gir en pekepinn på hvor store ressursene er. Dessverre er det med dagens energipris og
støtteordninger ikke økonomisk forsvarlig å starte opp med biogassproduksjon.
Det er gitt mange politiske signaler som tyder på at arbeid med fornybar energi er ønsket av
regjeringen. Når det gjelder Biogass er dette fornybar energi, som samtidig vil redusere
klimagassutslipp fra jordbruket. Statssekretær Ola T. Hegge i Landbruks og Matdepartementet uttalte
til Nationen den 15.10.2009 at selv om det ikke nå er økonomiske virkemidler til Biogass, så vil det
komme i framtida.
På møtet den 27. Oktober ble det bestemt at en skulle legge forholdene til rette for å kunne
produsere Biogass på Ytterøy når tida er moden for det. Dette ønsker en å gjøre med å etablere et
foretak på øya som søker støtte til å øke kompetansen på området, og som når tida er inne kan stå
som en eventuell drivkraft for å få Biogassproduksjon på Ytterøy.
I den forbindelse inviteres du som beboer på Ytterøy til å delta på

STIFTELSESMØTE DEN 16. NOVEMBER PÅ RAMPA KL. 10:00
Sakliste for stiftelsesmøtet:
1.

Godkjenning av innkalling

2.

Valg av møteleder og referent

3.

Godkjenning av saksliste

4.

Gjennomgang av organisasjonsform, formål og vedtekter

5.

Økonomiske forhold og andelskapital

6.

Vedtak om stifting

7.

Tegning av medlemsskap, jmfra tegningsbekreftelse

8.

Fastsettelse av andelskapital for Biogass Ørland SA

9.

Fastsettelse av vedtekter for Biogass Ørland SA

10.

Valg

11.

Fastsettelse av retningslinjer innen laget

12.

Godkjenning av stiftelsesprotokoll

Dersom du er forhindret i å delta på møtet, men kan tenke deg å tegne deg for en andel på kr.
500,- kr kan du signere erklæringen under.

Tegningsbekreftelse
Ytterøy Energi SA

Jeg ønsker å bli andelshaver i Ytterøy Energi SA og ønsker å
tegne andel pålydende kr. 500,- og forplikter meg å betale
etter vedtak på stiftelsesmøtet.
Navn:
Adresse:
Postnr/sted:
Gnr/bnr:

_________________________
Dato og underskrift

