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Sign.

Brugermøde hos Fonden Langelands Elforsyning mandag den 14. juni 2021,
kl. 17.00 i Langelandshallen, Engdraget 10,5900 Rudkøbing.

Dagsorden:

Vale af dirisent.

Formanden for fondens bestyrelse orienterer om driften i det forløbne år.

Brugerne orienteres om fondens og selskabernes regnskab og økonomiske
stilline.

Valq til repræsentantskab.

Eventuelt.

Ad. I Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes Advokat Michael Vestergaard.
Dirigenten konstaterede, at brugermødet er indkaldt efter vedtægten.

Ad.2 Formanden for fondens bestyrelse orienterer om driften i det forløbne år.

Formand Torben Tørnqvist orienterede om driften 2020.

Spørgsmål:

Michael Martin.Iensen

Jeg har tidligere bragt op at SEF skifter til summationsmålere som del af den
grønne omstilling - der blev sagt at man ville informere, men har intet hørt.
Hvad gør man ved det?

Br ian Laulund- P e derse n

Det er karrekt at der blev lovet information, men da detfaldt sammen med det
planlagte salg til Energi Fyn, blev der ikke gjort mere ved det på det tidspunkt
og siden har der været travlt med at aJklare fremtiden.
I mellemtiden har alle der har henvendt sig direkte og ønsket en
,wmmotionsmål er, fåe t skiftet som I ovgivningen fore skriver.
Du skal nok blive kontaktet.
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Ad.3
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Henrik Madsen Østerbye

Der blev ikke nævnt meget om beslutningsprocessen omlving solg i beretningen

fra 2020?

Torben Tørnqvist

Der har ikke været protokolleret nogen beslutning før i 202I - og der vil følge
en redegørelse under eventuelt.

Brugerne orienteres om fondens og selskabernes regnskab og økonomiske
stilling.

Årsrapport 2020 er udleveret.

Direktør Lars Birk Rasmussenfremlagde regnskabfor 2020.

Spørgsmål:

Kristine Karlshøj

Slryldes den dårlige økonomi i vindselskaberne at det ikke har blæst?

Lars Birk Rasmussen

Nej - det slyldes alene de historisk lave markedspriser i 2020

Henrik Madsen Østerbye

Sælger man strømmen under indkøbspris i Ø/strøm?

Lars Birk Rasmussen

Nej - mån der er store omkostninger forbundet hertil

Henrik Madsen Østerbye

Er det så ikke en dårlig beslutning at sælge strøm, når der har været underskud
de sidste 2 år?

Lars Birk Rasmussen

Det er en bestyrelsesbeslutning at holde prisen kn
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Henrik Madsen Østerbye

Moderselskabet har givet underskud i 2019 og 2020 - hvordan ser det ud i
202 I?

.Iacob Mortensen

Der er budgetteret med samme niveau

Henrik Madsen Østerbye

Mener man st et underskud på 5 millioner lcr. er OK?

Torben Tørnqvist

Nej - det mener man ikke, men helt generelt så har beslutningen om en lav
elpris en konsekvens for regnsknbet i Ø/strøm - her vil manforholdsvis let
kunne bringe balance ved at hæve prisen en smule og eventuelt indføre
abonnement som mange andre selskaber bruger.

VEKSEL har 2 millioner til gode i indtægtsrammen og 12 millioner på kontoen
så det ser ogsåfint ud.

Vindmøllerne har været en belastning, men med de kraftigt stigende priser i år
ser det lovende ud- så alt i alt er det ikke så galt.

Henrik Madsen Østerbye

Det har vel ikke noget med underskud i moderselskabet at gøre?

Lars Birk Rasmussen

Nej - men det påvirker under indtægter fra tilløtyttede virksomheder

Men i virkeligheden er budgettet for i år ikke så interessant, da det er lagt
tidligere - det er derimod 2022 ogfremadrettet det handler om.

Michael Martin Jensen

Hvor meget af skntten tilfalder kommunen?

Brian Laulund-P e derse n

Principielt 15,24 %

Henrik Madsen Østerbye

Det indgår i en samlet pulje og tildeles via bloktilskud ogforhandlinger.



Ad.4 Valg til repræsentantskab.

12021 er følgende repræsentanter på valg.

Tidl isere Rudkøbins Kommune:
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Steffen Larsen
Jim Jensen

Torben Tørnqvist
Hans Erik Jensen

Jørgen Ole Nielsen
Poul-Erik Risager
Inge Nielsen
Morten Wistoft Larsen
Jacob Skommer Larsen

Strandengen l2
Bækkebovej 8

Vindrosen 6

Vindrosen 9

Hine Bakkevej I
Kragholmvej 6

Vindrosen 7

Sørvertorpvej 4
Mosevænget 18

Stffin Larsen, Jim Jensen, Torben Tørnqvist, Hans Erik Jensen, Jørgen Ole
Nielsen, Poul-Erik Risager, Inge Nielsen, Morten llistoft Larsen og Jacob
Skommer Lqrsen ønskede alle at genopstille.

Vedfredsvalg blev følgende valgt til repræsentantsknbetfor tidligere Rudkøbing
Kommune:

Steffen Larsen
Jim Jensen
Torben Tørnqvist
Hans Erik Jensen
Jørgen Ole Nielsen
Poul-Erik Risager
Inge Nielsen
Morten Wistoft Larsen
Jacob Skommer Larsen

Strandengen 12
Bækkebovej I
Vindrosen 6
Vindrosen 9
Hine Bakkevej I
Kragholmvej 6
Vindrosen 7

Sørvertorpvej 4
Mosevænget 18

Tidligere Sydlangeland Kommune :

Palle Sæderup
Thomas Elnegaard
Kim Elneg. Christensen
Lene Berthelsen
Daniel Tomhøj
Knud Hansen

Præstejorden 5

Vindebyvej l0
Illebøllevej 23
Vognsbjergvej 2
Hovedgaden 52

Duevej 18 afgår p ga. al dersgræn se



Sign

Palle Sæderup, Thomas Elnegaard, Kim Elnegaard Christensen, Lene
Berthelsen og Daniel Tornhøj ønskede alle at genopstille.

Hertil opstillede følgende

Erik Pilegaard Petersen, Langøvej 4

Ved fredsvalg blev følgende valgt til repræsentantskabet for tidligere
Sydlangeland Kommune:

Palle Sæderup
Thomas Elnegaard
Kim Elneg. Christensen
Lene Berthelsen
Daniel Tornhøj
Erik P ile gaard P e te rse n

Præstejorden 5
Vindebyvej I0
Illebøllevej 23
Vognsbjergvej 2
Hovedgaden 52
Langovej I

Side 921

afgår p ga. al dersgrænse

afgfu pga. aldersgrænse

37 stemmer
33 stemmer
29 stemmer
28 stemmer
24 stemmer

Morten Nielsen Spodsbjergvej 315, 5900 Rudkøbing
Morten Nielsen flyttet fra området tidligere Tranekær Kommune
og kan derfor ikke genvælges.

Susanne Jørgensen Klavsebøllevej l9
Tommy Philip Holm Kirsebærvænget 12

Tidl iqere Tranekær Kommune :

Jens Oldenbjerg
Axel F. Nielsen

Mia A. H. Rasmussen
Jacob Bech Nielsen
Inger Johanne Botfeldt
Søren Ramsing
Lars Chr. Prytz

Løkkebyvej 69
Løkkeby Strandvej 2

Emmerbøllevej 24
Snøde Udflyttervej 14

Søndergade 18
Pilegårdsvej 2

Emmerbøllevei 24
Løkkeby Strandvej 2
Søndergade I8
Kirsebærvænget I2
Pilegårdsvej 2

Axel Nielsen og Tommy Philip Holm ønskede at genopstille

Hertil opstillede følgende

Efter valg blev følgende valgt til repræsentantskabet for tidligere Tranekær
Kommune:

Mia A. H. Rasmussen
Axel F. Nielsen
Søren Ramsing
T'ommy Philip Holm
Lars Chr. Prytz
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Spørgsmål:

Jørgen Nielsen

Hvor mange af repræsentanter og de opstillede er egentlig til stede? - syntes at
fremmødet er meget lille.

Ad.5 Eventuelt.

Bestyrelsesformand Torben Tørnqvist og direlctør Lars Birk Rasmussen
orienterede om situationen i kancernen og herunder stade på de igangværende
undersøgelser.

Gruppeformændeneforelagde fuforeløbige resultater af deres arbejde i de 7
nedsatte arbej dsgruppe r.

Spørgsmål:

Claus Danielsen

Glædeligt at se der er økonomi i VEKSEL.
Der er 58 medlemmer i repræsentantskobet, er det ikke mange?

Torben Tørnqvist

Omkring repræsentantskabet er det min personlige mening at det er godt at der

fostholdes spredning og indflydelse ud over øen.
Der skol generelt kikkes på vedtægterne som ikke alle steder er tidssvarende.

Michael MartinJensen

Omlcring lT-systemer - har andre ikke løst dene eller har de samme problemer?
Kommer der et nyt bestyrelsesvalg?

Torben Tørnqvist

Der er repræsentantskabsmøde 29. juni, hvor der er valg til bestyrelsen.

Lars Birk Rosmussen

Jo, der er andre selskaber i samme situation, men løsningernefindes - man skal
bare i gang.

Torben Tørnqvist

Nu har vi stoppet salget - og lwad var så vigtigst?
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Netbevillingen og økanomi i indtægtsrammenfor VEKSEL var afgørende - var
det ikke er på plads skulle vi fortsætte salg.

Men nu hvor det ser fornuftigt ud, så kan resten nok løses.

Kristine Karlshøj

Hvad med den grønne omstilling i forhold til scenarierne - der er vel ingen tvivl
om at den er vigtig uanset udfald?

Lars Birk Rasmussen

Den grønne omstilling er vigtig - elnettet sknl kunne følge med, derfor er det
også vigtigt at der er økonomi som tidligere vist.

Ved salg så må det blive fonden som skal støtte.

Jorgen Nielsen

Det ser måske ikke så ringe ud - vi har lige oplevet at 'Langeland siger nej' og
nu er blevet til 'Langeland står sammen'- måske kunne vi gøre det samme her.

Der er godt nok kommet tilbudfra Energi Fyn der ser godt ud - men mange
gange er noget der serfor godt ud til at være sandt, det heller ikke. Så jeg mener
at samarbejde for Langeland er den rigtige løsning.

Michael Martin Jensen

Der blev nævnt nogle udfordringer omlwing samarbejde mellem Langelands
Forsyning og Langelønds Elfursyning - kunne manforestille sig andre
selskabskonstruktioner, hvor ejerskabet blev lagt over i?

Lars Birk Rasmussen

Som jog står hor, or jog jo diroktør for Fondon Lrmgolands Elforslwing - slt t
direktør for Langelands Forsyning vil svaret være at det skal bæres tilbage til
bestyrelsen, som så skal tage stilling og i sidste ende kommunen som ejer.

Søren Ramsing

B I iv e r r app or t e rne fr a ar b ej ds gr upp e rne t i I g æ n ge I i ge ?

Torben Tørnqvist

Nu skal de førsl lige bruges til bestyrelsen videre arbejde, men vi vil gerne være
så åbne som muligt, og derfor vil repræsentantsknbet /å dem, og de vil blive
tilgængelige på vores hjemmeside.



Side 924

Sign

Hans Christensen

Kunne man ikke forestille sig at der kunne udloddes mere frafonden?
Det er også vigtigt at sikre sig at kommunen ikke ender med at få pengene

Torben Tørnqvist

Kommunen er medstifler af Fonden Langelands Elfursyning og det er således
udelukket at pengene ender der.

230 millioner lv. er mange penge og ikke alle nødvendige for drften - men om
der kan udloddes mere, er op til Erhvervsstyrelsen, de har det sidste ord og
reglerne er meget strikse.

Der er også nivl om hvorvidt man overhovedet kan sælge elfursyningen, så
længe fonden er levedygtig, da det tydeligfremgår af vedtægterne at drift af
e lfursyning er formålet.

Jeg mener man skal se på alle mulighederfor atfastholde driften lokalt og
samtidigt aktivere flere midler.

Kristine Karlshøj

Hvordan var det med valg til bestyrelsen?

Torben Tørnqvisl

Repræsentantskabsmøde 29. juni - her aJholdes valg til bestyrelsen.
Vagn Nielsen kan ikke genvælges i tidl. Tranekær kammune og Torben
Tørnqvist er på valg i tidl. Rudkøbing kommune.

Marianne Krag Petersen

Takfor det store arbejde der bliver gjort, for at der blev lyttet ogfor at
repræsentantskabet nu bliver inddrage t.

Torben Tørnqvist

Takfor fremmødet - bestyrelsen har ikke travlt, men vil derimod silve den
rigtige beslutning.

I Vestergaard, dirigent


