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Formandens orientering om driften i det forløbne år til 

brugermødet den 29. maj 2017 

 

Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern 

- Fonden Langelands Elforsyning og datterselskaber. 

 

Vi har i år valgt at holde brugermødet her på Rudkøbing Skudehavn, 

da vores lokaler på Spodsbjergvej ikke er så store. 

Vi lærte en del af brugermødet sidste år.  

Derfor har vi fået lavet nye stemmesedler – dem har I fået udleveret 

ved indgangen.  

Vi har taget Helle, Tine og Vivian med fra kontoret. De vil hjælpe os 

undervejs. 

 

I har alle fået årsrapporten for 2016, der indeholder koncernens 

årsberetning og regnskab. 

 

Fonden Langelands Elforsyning fik et overskud efter skat på  

6,4 millioner kroner i 2016. Et resultat vi er tilfredse med. 

 

Regnskabet vil Kim senere gennemgå. 
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Vores moderselskab Fonden Langelands Elforsyning er en 

erhvervsdrivende fond. Det er her alle vores medarbejdere er ansat. 

 

Indtægterne i moderselskabet kommer fra koncern-interne opgaver.  

Regnskab og kundeservice for Midtlangeland Fjernvarme og 

Sydlangeland Fjernvarme.  

Plus resultat af dattervirksomheder og værdipapirer. 

 

Vores værdipapirer er en meget stor del af virksomheden. 

Vi har en portefølje på over 190 millioner kroner. Det er over 

halvdelen af egenkapitalen. Vi har selvfølgelig stor fokus på 

anbringelsen af de mange penge. Bestyrelsen har udarbejdet og 

vedtaget en finansiel strategi. Den kan findes på vores hjemmeside. 

 

Vi har fordelt formuen på fire porteføljeforvaltere – de har alle samme 

mandat – og skal følge den finansielle strategi. 

De fire forvaltere er: 

 

Fynske Bank 

Syd Bank 

Carnegie Investment Bank 

Danske Capital 
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Vi har derudover en aftale med firmaet Hemonto. 

Hemonto får alle transaktioner sendt fra de fire forvaltere dagligt og 

laver herefter en opgørelse over afkastet. Samtidig kontrollerer de at 

de fire forvaltere følger vores finansielle strategi. 

 

Tallene fra i dag er et afkast på 3,7 million. 

Det ændrer sig selvfølgelig hele tiden. 

 

Hvad må pengene bruges til – ja det korte svar er – det fremgår af 

formålsparagraffen i vedtægterne. 

 

Vi må investere i virksomhed som på enhver måde har tilknytning til 

elforsyning. - Her har vi investeret i gadelys og vindmøller. 

 

Vi må medvirke til bevarelse af anlæg som er eller kan være en del af 

elforsyningens historie. – Her har vi stiftet Fonden De Langelandske 

Kunsttårne og der igennem med til at bevare gamle transformertårne, 

samtidig med de bliver brugt til kunstudstilling. 

 

Vi må støtte almennyttige initiativer for det langelandske område med 

30 % af overskuddet. Det vender jeg tilbage til lidt senere. 
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Hvis Langelands Elforsyning skal fortsætte som et selvstændigt lokalt 

selskab er det vigtigt for os at have en stor egenkapital. 

Konkurrencen er stor og det er vigtigt at kunne matche de store på 

markedet, hvis vi skal overleve.    

 

Vi har igen valgt at skrive alle punkterne om god fondsledelse i 

årsrapporten. 

Ud af de 16 anbefalinger er der kun en, hvor vi ikke følger 

anbefalingen. 

 

Det anbefales, at flertallet i bestyrelse og direktion ikke er 

sammenfaldende i fonden og datterselskaber.  

Det er det i vores lille koncern – og det mener vi i bestyrelsen er den 

bedst egnede struktur for os. 

 

 

 

I bestyrelsen har vi stor fokus på Langeland. 

Vi ønsker at levere el på Langeland med stor forsyningssikkerhed til 

fornuftige priser. Det gør vi via vores datterselskaber LEF NET A/S 

og Langelands Elforsyning A/S. 

 

I samme forbindelse ønsker vi at støtte det lokale idræts- og 

foreningsliv. Det gør vi med små og store sponsorater. 
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 I 2016 delte vi 6 større og over 40 mindre sponsorater ud til 

foreninger på Langeland. 

 

I år har vi allerede delt 4 større sponsorater ud til en værdi på knap 

200.000 kroner. 

 

Med de vedtægtsændringer vi fik godkendt sidste år – kan vi for første 

gang udlodde midler fra Fonden Langelands Elforsyning. 

Vi kan støtte almennyttige initiativer for det langelandske område. 

 

Bestyrelsen har besluttet at hensætte 3,6 million til udlodning. 

De 600.000 kroner udloddes i år og allerede i morgen annonceres det i 

Øboen – sidste frist for ansøgning er den 15. august i år. 

 

Langelands Elforsyning A/S er det selskab – der sælger strøm til 

vores kunder og det er det selskab der i dag udsender elregningerne. 

 

Med indførelsen af engrosmodellen 1. april 2016, blev der skabt helt 

nye spilleregler for både net og handelsselskaber. 

 

Det har betydet meget store udfordringer for elselskaberne generelt. 

Mange kunder har oplevet forsinkede eller fejlbehæftede regninger og 

opgørelser. 
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Vores medarbejdere har ydet en ekstraordinær stor indsats for at få 

rettet fejlene og give den bedst mulige kundeservice.  

 

Når det er sagt – så sælger vi stadig kun el i vores eget netområde. 

Dvs. Langeland, Siø, Strynø og Strynø Kalv. 

 

Det er stadig vores prispolitik, at elpriserne til kunderne skal være så 

lave som muligt. Hvis man går ind på ELPRIS.DK vil man kunne se 

at vores elpriser er blandt de laveste. 

 

Vores markeds andel er da også ganske stor – vi har ca. 12.400 

installationer på Langeland – og vi leverer strøm til de knap 11.300. 

Vi sælger omkring 58 millioner kWh ud af de knap 70 millioner der 

bliver solgt på Langeland. 

Vi går selvfølgelig efter at levere alle 70 millioner. Det gør vi med 

fornuftige priser – god service – og støtte til lokalsamfundet. 

 

Vi sælger grøn strøm fra vores vindmølle i Lejbølle – det foregår på 

følgende måde. Vi køber al vores strøm ind hos Energi Danmark. 

 

Den strøm vores vindmølle i Lejbølle producerer – kan i princippet 

deles op i to ting – det ene er de kilowattimer den producerer og det 

andet er certifikatet på at strømmen er produceret på vindmøllen. 

Strømmen sælges til systemet ( markedet ) til højest mulige pris og 

rådigheden over certifikatet beholder vi selv. 



 Side 7 af 11 

 

Strømmen skal jo bruges når den produceres og certifikatet kan vi 

bruge når vi vil i det år den er produceret. 

Det vil sige at ca. 8,4 millioner kWh af vores samlede salg i 2016 – 

kunne sælges som grøn strøm fra vores vindmølle i Lejbølle. 

 

Det er derfor - at dem der køber grøn strøm fra Lejbølle også har grøn 

strøm - når det er vindstille. 

 

I 2016 havde Langelands Elforsyning et underskud på knap en million 

kroner – der er en væsentlig forbedring i forhold til 2015, hvor 

underskuddet var på knap 4,4 millioner kroner. 

Et resultat vi er tilfredse med. 

  

LEF NET A/S er vores netvirksomhed - der ejer ledningsnettet og 

distribuerer elektricitet. Selskabet er også måleransvarlig. 

 

Vi er færdige med at kabellægge vores ledningsnet og vi har udskiftet 

alle vores målere til fjernaflæste. Vi har et rigtigt godt anlæg – og det 

har vi fordi vi i mange år har investeret i vores anlæg. 

 

Vi har altid prioriteret leveringssikkerheden højt og har da også igen i 

2016 haft et år med få fejl og afbrydelser. 
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For at kunne leve op til vores mål om en god forsyningssikkerhed 

investerer vi da også stadig i vores elektriske anlæg hvert år. 

Sidste år satte vi blandt andet et nyt søkabel til Strynø i drift – en 

investering på små 2 millioner kroner. 

 

I årsrapporten er driften beskrevet detaljeret. 

LEF NET har ansvaret for ledningsnettet og elmålerne på Langeland, 

og det skal fungerer alle året 8.760 timer. 

 

Indtægterne er reguleret gennem såkaldte indtægtsrammer. 

Vi opkræver vores net tariffer og abonnementer gennem el -

handelsselskaberne. 

 

I 2016 havde LEF NET et overskud på knap en 2,6 million kroner 

efter skat.  

 

LEF Vind 1 ejer den ene vindmølle i Lejbølle. 

 

LEF Vind 1 solgte den strøm vindmøllen producerede i 2016 til 

markedet gennem Energi Danmark. Vindmøllen producerede godt 8,4 

millioner kWh.   

Vi solgte til spot-pris de første 9 måneder, hvilket betød en 

gennemsnitpris på 15 øre. De sidste 3 måneder låste vi prisen til 17 
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øre. Heldigvis får vi 25 øre i tilskud fra Energinet – så den 

gennemsnitlige pris i 2016 blev på 42 øre pr. kWh. 

 

Resultatet i LEF Vind 1 blev i 2016 et overskud på knap 1,7 million 

efter skat.  

 

 

LEF Vind 2 ejer 54,5 % af andelene i Lejbølle Vindkraft I/S. 

 

Lejbølle Vindkraft I/S solgte den strøm vindmøllen producerede i 

2016 til markedet gennem Energi Danmark. Vindmøllen producerede 

godt 8,8 millioner kWh.  

 

Lejbølle Vindkraft låste i sin tid prisen fast på 35,6 øre/kWh indtil 

udgangen af 2016. Det var en god beslutning de tog dengang.  

Så med 25 øren i tilskud har den gennemsnitlige pris i 2016 været på 

over 60 øre kWh. Det er desværre slut – lige nu afregnes produktionen 

til spot-pris. 

 

Den gode afregning har betydet, at LEF Vind 2 i 2016 havde et 

overskud på godt 1,5 million kroner efter skat. 
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Gadelys Langeland A/S står for drift og vedligehold af gadelyset på 

Langeland. 

Vi ejer selskabet sammen med Langeland Kommune og budgettere 

med at regnskabet skal balancere. 

 

I 2016 blev resultatet et lille overskud efter skat på 12 tusinde kroner – 

altså stort set i balance.  

 

Fonden De Langelandske Kunsttårne. 

 

Som tidligere år var der både fernisering og tårnsangerdag i 2016.  

 

Bestyrelsen vil gerne takke arbejdsgruppen der står for det store 

arbejde der gøres i denne forbindelse. En særlig tak til Povl Erik 

Hansen, der er formand for Fonden De Langelandske Kunsttårne. 

 

Takket være et unikt samarbejde mellem kunstnerne, Turist- og 

Erhvervsforeningen Langeland, Langeland Kommune, 

politihjemmeværnet og Langelands Elforsyning kan det lade sig gøre. 
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Det var lidt om hvordan det går i vores selskaber. 

Regnskaberne for 2016 vil Kim gennemgå om lidt. 

 

Jeg vil slutte med – som jeg plejer - at udtrykke bestyrelsens tak til 

alle vore medarbejdere for en god og loyal arbejdsindsats. 

 

Tak til de forbrugere der er mødt op, og tak til repræsentantskabet for 

jeres interesse for LEF. 

Tak til mine bestyrelseskolleger og tak til dig Kim. 

  

Med denne orientering vil jeg igen overlade ordet til dirigenten. 


