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Brugermøde hos Fonden Langelands Elforsyning mandag den 29. maj
2017 kl.15.00 på Hotel Rudkøbing Skudehavn, Skudehavnen 21,
5900 Rudkøbing.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

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

3.

Brugerne orienteres om fondens og selskabernes regnskab og økonomiske
stilling.

4.

Valg til repræsentantskab.

5.

Eventuelt.

Ad. 1

Valg af dirigent.
&>m dirigent valgtes Advokat Jesper LaageKjeldsen
Dirigenten konstatere::le, at brugermødet er indkaldt efter forskrifterne. Ingen
ti I ste::levæ-endeprotestere::le mod antal stemmer udi everet ve::! indgangen.

Ad. 2

Formanden for fondensbestyrelæorienterer om driften i det forløbneår.
Formand JensOldenbjerg orientere::leom driften 2016.
§:?ørgsmål til formandensorientering:
Jette Purup:
Direktør Kim Henning Hansen har næmt at man bør samledegrønnekræfter
på øen- hvad tanker formanden om dette?
JensOldenbjerg:
Går ind for grøn strøm og ve::! der produceres meget på Langeland- vi
undersøger gernemulighe::lernefor større samarb�de.
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Ki m Henni ng Hansen:

Det er korrekt at jeg har navnt det i flere samrnenhange - det har også vayet
diskuteret med både kommunen og turistforeni ngen. Der er dog nogen som skal
gøre arbejdet, dette er i kke afkl aret endnu.
TroelsBrøgger:

Tavker bestyrel sen kun på afkast i fi nansrnarkedet, eller overvejes også
real økonomi en hvor LEF kan profilere si g rnere, f.eks. hvorfor i kke udrul ni ng af
bredbånd på Langeland som andre elsel skaber har gjort?
Jens Oldenbjerg:

Bestyrel sen har gjort si g rnange tanker om dette- der er I avet en undersøgel se
som sagde det ville koste op rnod 250 millioner.

Langeland er geografisk udfordret - det er rneget dyrt at rulle bredbånd ud til
alle.

Bestyrel sen har besl uttet at det rnå vaye en sarrfundsopgave- og for i øvrigt
har de elsel skaber som har rullet bredbånd ud har brugt rigtig rnange penge og
afskrevet formuer.
Peter Marxen:

Kunne brugermødet i kkelagges på et andet ti dspunkt? Det kan vaye svart for
nogle at deltage.
Bredbånd kunne evt. udrullesi et mi ndre område som forsøg.
Kristi ne Karlshøj:

Der er l avet ve:lta4tsaadri nger angående udl odni ng af mi dl er - hvordan
foregår dette?
Michael Schou Hansen:

Vil gerne takke for de mange midler som LEF giver til støtte på hele øen.
Bredbånd er i kke en opgave for LEF - teknologien går så st;ærkt at det i kke er
si kkert det kan betale sig. Lad i stedet dern som har forstand på bredbånd klare
dette.

Mette Meldgård:
LEF har 4 porteføljer - er der noget krav til investeringerne?
Torkil Larsen:

Når rnan i kke vil lave bredbånd, vil så so støtte f.eks. I uftbåret i nternet - evt. en
kombination?

Jette Purup:

Undrer mig også over at der i kke naynes noget om udlodni ngskriterier i dag.
Kim Henning Hansen:

Krav til investeringer er beskrevet i LEF's fmansielle strategi - den kan fi ndes
på vores hj ernrnesi de.
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Der vil komrne annoncei avisernei rnorgen der beskriver udlodni ngen
narrnere. Kriterierne er brede- det skal vare alrnennyttigeinitiativer i det
langel andske område. Derrned er der i kke sat begransni nger, udover at private
i kke kan søge om støtte.

Ad. 3

Br uger ne orienteres om fondens og sel skaber nes regnskab og økonomiske
stilling.

Årsrapport 2016 er vedlagt.
Di rektør Ki m Henni ng H ansen frernl agde regnskab 2016.
Spørgsrnål til regnskabet:

Mikael Martin Jensen:

Har prøvet at finde oplysninger om hvilke papirer der er i LEF's porteføljer dog uden held.
Kapital en syntes at vare nogenl unde den samrne- rne:1190 mill . kr. skulle man
kunne få et afkast på 3-5 %, det vi rker som at portefølj eforval terne i kke gør det
ret godt.

Hvordan afregnes der for leje af jord hvor vi ndmøllerne står - kan i kke fi nde
tal l ene nogen steder.
Tonni Hansen:

Ros til bestyrel sen for besl utni ngerne vedrørende pri nci pper for god
fondsl edel se.

Har LEF etiske pri nci pper for i nvesteri nger? - ellers vil jeg gerne opfordre til
dette.
Claus Danielsen:

Undrer mig over at admi nistrationsomkostni ngerne er so store.
H.C. Rasrnussen:

Det samlede elsalg - hvor stor en andel har LEF af områdets salg? - gerne både
andel kunder og procent.
Britta Andersen:

Har rnan overvejet at saJge produktion fra vi ndmøller i puljer?
Troels Brøgger:

l forlarigelse af Mikael Marti n Jensens spørgsmål - vil jeg jeg høre om en del af
afkastet bliver brugt til differenti eret prispoliti k- bliver store kunder på nogen
måde favoriseret for fondens midler?

Ki m Henni ng Hansen:
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Betalingen for leje af jord til vi ndmøller er en promtdel af produktionen detteer almindelig praksis.

Angående eti skei nvesteri nger, så beskri ver den fi nansi ell e strategi vil kårene for
i nvesteri nger. Hernonto overvåger vores porteføljeforvaltere for at si kre delever
optil aftalen.

Admi ni strati onsomkostni ngerne er i kke unorrnal e for vores branche - der er
omkostni nger til afregni ng, IT, servioe og drift generelt.
Langel ands Elforsyni ng A/S har ca. 1 1 .300 kunder på Langel and ud af de «:a.
l2.400installationer der er i LEF NETA/Sområde.

Vi saJger ca. 58 mill. kWi ud af et totalt forbrug på æ. 70 mill . kVTh.
Der er i ngen kunder der forfordeles og der føresi ngen midler til sarlige
grupper blandt kunderne. Der kan dog vaye forskel på prissatning af
el kontrakter, da afdakni ngen af de sol gte kWh foregår forskelligt.
Lej bølle vi ndkraft som LEF Vi nd 2 ApS ejer andelei , har overvejet puljesalg.
Det vil blive naymere undersøgt.
Jan S. Petersen:

Da det kan vare svayt at se tallene på skærnen, ville det vare rart rned
henvisninger til årsrapporten under regnskabsgennerrgang.

Ad.4

Valg til repræsentantskab.
I2017 er følgende repræsentanter på valg.

Tidligere Rudkøbing Kommune:
Spodsbjergvej 216 A
Torpevej 12
Henrik Schakow
Skrøbelev Hedevej9
Søren Nistrup Jørgensen Vindeltorpvej4
Snaremosevej 16
Henny Navne
Frede Lundsgård Nielsen Kirkevej 7, Strynø
Rue37
Jette Purup
Peder Grube
Østergade 40

Finn Henningsen

Morten Andersen

afgår pga. aldersgrænse

Finn Henni ngsen, Morten Andersen, Henrik Schakow, Søren Nistrup Jørgensen,
Frede Lundsgård Nielsen, Jette Purup og Peder Grube ønskede alle at
genopstille.
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Hertil opstille:lefølgende:

Anne-Li ne Ussi ng, Helle M unkhol m Davidsen, Jesper Navne, Joan MadsenØsterbye, Sara Koch, Bi rgitte Millung, Mette Mel dgaard, ai ne Øksnebjerg
Blemng, John Tony Foge:l
Der bl ev afholdt skriftlig afsternni ng og føl gende bl ev val gt til
repræmtantskabet for ti dligere Rudkøbi ng Kommune:
Torpevej 12
Skrøbelev Hedevej9
SørenNistrupJørgensen Vindeltorpvej4
Peder Grube
Østergade 40
Morten Andersen

Henrik Schakow

Frede Lundsgård Nielsen Kirkevej 7, arynø
Spodsbjergvej 216 A
Finn Henningsen
Sønderskowej7
Jesper Navne
Joan Madsen-Østerbye Nordre Landevej 77

Tidligere Sydlangeland Kommune:
Hedevejen 17
Henrik Elnegaard
Christian Nørager Larsen Ristingevej6
Peder Hansen
Nørreballevej 13
Søren Rosholt
Vestervej 47

Modtager ikke genvalg
Modtager ikke genvalg

Bjarne Kaae, der var valgt til repræsentantskabet for perioden
maj 2016 til maj 2019 er afgået ved døden.
Der skal derfor vælges en afløser for resten af perioden.

Christian Nørager Larsen og Søren Rosholt ønskede at genopstille.
Hertil opstilledefølgende:

Kirsten Kaae, Gitte Buch, Mogens Nielsen, Britta Andersen, Ida Friis, Lise
Munk, Marianne Krag Petersen
Der bl ev afhol dt skriftlig afsternni ng og føl gende bl ev val gt til
repra?tantskabet for ti dl i gere %dl angel and Kommune :
Britta Andersen

Pilehaven 5

Christian Nørager Larsen Ristingevej6
Søren Rosholt
Vestervej 47
Kirsten Kaae
Østervej 12

Marianne Krag Petersen Påøvej 1

valgt for en 2 årig periode
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Tidligere Tranekær Kommune:
Jan Ole Jakobsen
Niels Otto Nielsen
Ulrik Bremholm
Hans Chr. Rasmussen

Peer S. Jørgensen
Jes Laugesen

Askvej 13
Snøde Udflyttervej l
Sønderskovvej2
Ennebøllevej7
Stoensevej8
Lohalsvej5

Jan Ole Jakobsen, Niels Otto Nielsen, Ulrik Brernholm, Hans Chr. Rasrnussen,

Peer S Jørgensen og Jes Laugesen ønskede at genopstille
Hertil opstilledefølgende:
Peder Hansen, Jan aeendorph Petersen, Agnete Fog, MarianneVolf Andersen,
Nynne Pri ntz, Jette Jespersen, Kristi ne Karlshøj
Der bl ev afhol dt skriftlig afsternni ng og føl gende bl ev val gt til
repræmtantskabet for ti dligere Tranekay Kommune:
Jes Laugesen
Jan Ole Jakobsen
U I r i k Brernhol m

Jette Jespersen
Kristine Karlshøj
Peder Hansen

Ad.5

Lohalsvej5
Askvej 13
Sønderskowej2
Houvej 31
Bøstrup arandvej 10
Hesselbjergvej9

Eventuelt.

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag fra repræsentantskabsmedlemmerne
Hans Chr. Rasmussen, Jette Purup og Anne Mette Wandsøe.
Forslag: LEF køber 2-3 elbiler og 10 elcykler til udlejning og udarbejder en
forretningsmodel for priser og forbrug af el
Forslag: LEF igangsætter en forundersøgelse af driftssikkerhed og økonomi i at
omlægge Strynøfærgen til el-drift.
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Jens Ol denbj erg:
Jeg har føl gende ?kni nger til forsl agene.
Vil gerne slå fast at LEF ikke har noget overskudstrøm- vi køber ikke noget
strørn fra produkti on på Langel and - den eneste samrnenhamg er at det l øber i
vores l edni ngsnet.
Vi vil gerne saJge strøm til elqkler, elbiler og elfarger - samt rredvi rke til at
bygge de nødvendige anl :? i ndenfor de regler der gaJ der.
Tror dog umi ddel bart i kke at forsl aget om udl ejni ngsvi rksomhe:l kan i ndehol des
i vores for rnål sbesternrrel ser.

Strynøfargen og dens drift er et anliggende for ejeren - så vidt jeg ved
Langeland Kommune.

Bestyrel sen vi I drøfte forsl agene på nde bestyrel sesmøde.

Di rigenten ?keie, at der i kke kan stilles forsl ag på Brugermødet, rnen at
der nu vil vare mulighed for at drøfte opl æ)get uden at der kan sternrnes.
H.C. Rasrnussen:

Vi vidste godt at fargen er kommunal - strynøgruppen undersøgte dengang
hvad mulighe:lerne for el ektrisk driff var, men det ville blive for dyrt.
Vi vil nu bri nge det videre til kommunal bdyrel sen, sål edes at det overvejes
nade gang der skal renoveres på fargen.
Peter Marxen:

Vil igen anbefale at laegge mødet på et andet tidspunkt - og syntes at
tilrnel di ngen er unødvendi g besv;ærl ig. Kan det i kke gøres anderledes.
LiseAndersen:

Kan ti I rnel di ngen i kke gøres nernrnere?
Ellers stor ros til el forsyni ngen for godt sarnarbej dei gennern rnange år med
vi ndmøller - det har al ti d varet nernmere her end hos andre sel skaber.

Tavker at rnan skal overveje at I eje Langel andshallen nde år.
Mikael Martin Hansen:

Vil gerne foresl å et forrnaliseret samar bej de rnell ern forsyni ngssel skaber ne på
Langel and.
Jette Purup:
Tak for et godt val g - med 4 nye kvi nder i repra?tantskabet.
Tak for de 6 år jeg har væ'aet rned-lover ikke at jeg ikke komrner igen.
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Troels Brøgger:
Håber LEF vil tavke videre over tanken rned udlejni ng af qkler og biler.
Jens Hansen:

Tak for et godt møde.
Jeg rnener ikke at LEF skal arbejde med udlejni ng af qkler og biler.
Foresl år mødetidspunkt kl . 19.00 naJe år, også selv om det kunne blive sent.
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Jesper Laage Kj

