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Repræsentantskabsmøde hos Fonden Langelands Elforsyning mandag
c~en 5. december 2016 k1.15.00 i elforsyningens lokaler,
Spodsbjergvej 141,5900 Rudkøbing.

Dagsorden:

1.

Val af dirident.

2.

Navneopråb.

3.

Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet
den 30. mai 2016.

4.

Meddelelser fra bestyrelsesformanden for Fonden Lamelands Elforsvn, ind.

5.

Forventet remskab 2016 0~ buddet 2017.

6.

L~ivnin,~en for fonde.

7.

Eventuelt.

Ad.l

Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes advokat Johan Weihe.

Ad.2

Navneopråb.
Deg vag mØdt 45 ~eprØsentanter.

Ad.3

Godkendelse af referat fra repr~esentantskabsmødet
den 30. maj 2016.
Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger til det fremsendte referat fra
repræsentantskabsmødet den 30. maj 2016.
Referatet blev godkendt.
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Meddelelser fra bestyrelsesformanden for Fonden Langelands Elforsyning.
Besty~elsesfo~mand Jens Oldenbje~gfremlagde sine meddeZelse~.
Meddelelser e~ vedlagt.
BemØ~kninge~ tilformandens meddelelse:
Jette Pinup: Hvordan er~forholdet mellem det tidligere nØvnte ønske om at
stØtte en evt. svØmmehal og de kojnmende p~ocedure~fog ansØgning om midler.
Kim Henning Hansen: Deg kan udloddes op til 30 % afoverskuddet set over en
S årig periode. Svømmehallen vil indgå i samme pulje som Øvrige ansØgninger.

Ad.S

Forventet regnskab 2016 og budget 2017.
Forventet regnskab for 2016 og budget for 2017 forelægges til orientering.
Bilag er vedlagt.
DirektØ~ Kim Henning Hansen orienterede omforventet regnskab 2016 og
budgetfog 2017.

BemØ~kninge~ til regnskab:
H.C. Rasmussen: Det nØvnte driftstilskud på 3 millioneg k~. til elhandel —hvor'
kommes detfra ?
Kim Henning Hansen: Det kommesfra Fonden Langelands Elforsyning.
H.C. Rasmussen: Det sej ikke ud til, at deg er en positzv gevinst ved at sØlge el i
forhold til at dive elvet?
Kim Henning Hansen: Det er korsekt, det skyldes bl.a. at viforsØge~ at have en
fornuftig elprisfog vores kundeg på Langeland.
Ad.6

Lovgivningen for fonde.
Advokat og partner Johan ~1Veihe fra advokatfirmaet BECH-BRUUN orienterer
om, hvilke love og regler der gælder for erhvervsdrivende fonde.
Orientering ved Advokat Johan Weihe om lovgivningenfor erhvervsdrivende
fonde.
P~Øsentationen er vedlagt.
BemØ~kninge~ til o~iente~ingen:
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H.C. Rasmussen: Vil gene rose bestyrelsenfog at have arbejdetfog, at det
stadig e~ ~ep~Øsentantskabet deg vc~lger hele bestyrelsen.
Vil det vae~e muligtfor et stØ~~e elselskab at kØbe LEF, således atformuen
~isikere~ at blive bugt andetsteds ?
Johan Weihe: Det er et kompliceret spØ~gsmål, sojas ikke umiddelbart kan
besvares.
Deg kanjusteres i~arhold til vedtØgte~ne ved sØ~lige d~iftsmØssigeforhold,
men som udgangspunkt skal midlerne udloddes på Langeland, som nØvnt i
vedtØgte~ne.
Jette Pu~up: ~Ivilke muligheder gives vedtØgte~ne LEFfor at dive
bredbåndsnet ?
Johan Weihe: Dette kan der' uden videge svages på, men det kanforventelig ikke
indeholdes i begrebet elforsyning.
Kim Henning Hansen: Ved tidligerefo~espØ~gsle~ tiljuridiske ~ådgive~e, har
svajet vØret, at bredbåndsnet ikke kan tolkes som drift afelforsyning.
H.C. Rasmussen: Tril gene opfo~d~e bestyrelsen til at unde~sØge om det er
muligt.
Jens Oldenbje~g: Formuen i LEF skal gavne Langelands borgege, og bt.a. vØ~e
med til at sikre stabil elforsyningfremover. Deg skalpasses pØ denneformue, og
b~edbånd~ndes deg andre som kan lave meget bedre.
Johan T~Tleihe: Ved en eventuel,fo~and~ing afdriften i LEF, e~ det bestyrelsens
opgave atforhandle sig til den rette st~uktu~ — he~unde~formuens biug.
Jan Ole Jakobsen: Er det korsekt, at hvis enfond gives penge til en kommune, så
skal deg betales enformfor skatpå 17% ?
Johan ~eihe: Ja det e~fog så vidt korrekt —det kaldes ogsåfondsmoms og
betyder i realiteten at kommunens refusion bliver nedsat ined etbeløb svagende
til de 17 %.

Ad.7

Eventuelt.
Zllrik B~emholm: Vil gene til nØste mØde have oplyst hvad kundeandelenfor
Langelands E~o~syning A/S udgØ~ på Langeland — set i lyset afden aggt~essive
ma~kedsfØring andre selskaber bed~ive~.
Samt hvilken betydning de kommende Ønd~inger~ til PSO tariffen, hayfog
opk~Øvningen afel ?
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Kim Henning Hansen: Uden at have de nØjagtige tal, har Langelands
Elforsyning 14/S ca. 11.300 kunder ud afgodt 12.400 målepunkter.
Fodelingen iforbrugte kWh k~Øver nØ~me~e undersØgelse.
H.C. Rasmussen: For at lette valgp~ocedu~en til meste b~uge~mØde,foreslås at
kandidater e~ opstilletforudfog mØdet.
Kim Henning Hansen: ~e~ vil blive tagetflereforholds~egle~ iforbindelse med
b~ugermØdet 2017, som alle skal medvirke til en meje effektiv procedure —
he~unde~ nye stemmesedler.
Jette Pu~up: Opfo~d~er til at man gØ~ en eksha indsatsfor at inforn~e~e om
behovetfog adgangskost til b~ugermØdet — og at man hay mulighedfog at
medbringe 2fuldmagter.
Jette Pu~up:På LEF s hjemmeside har man mulighedfor atfØlge sit elforbrug.
Men der ståg at man ikke kan segne med tallene, ogjeg syntes ikkefo~kla~ingen
giver mening. Syntes det viskede bedrefØrhen.

Brian Laulund-Pedersen: På grund afde nye regler letmarkedet — e~ det nu elleverandØ~en der hay kontakten med kundesne.
12016 har der' vØret en periode (23/3-9/6) hvor timevØ~die~fra LEF NET ikke
kunne sendes til Datahubben, og dermed ikke er til rådighedfog Langelands
Elforsyning og LEF WEB.
Dette betyde, at summen aftimevØ~dier, som systemet har til rådighed, ikke e~
komplet og de~fo~ ikke passej medforbrugetpå målerens tØdlevØrk.

Siden sommer 2016 hay alle timevØ~die~ atter vØ~et til rådighed, og derfor hay
vi vu~de~et, at defordele systemet giverfor atfØlge sit dagligefo~b~ug, opveje
ulempen ved at summenfog 2016 ikke passe.
Det e~ selvfØlgelig Ø~gerligt, at kundeportalen umiddelbart virkeg ~inge~e nu,
endf~~ Engrosmodellens indt~Øden, og det er vi defØrste til at beklage.
Tekniske regler i Datahubbenfo~hind~er desvØr~r~e, at målevØrdie~ne kan
fremsendes og summen aftimevØ~die~ komme til at passe med tc~ller~standen.
12017 vil systemet viske somfØ~, men hvis ikke LEF AVET fås mulighedfog at
indsende manglende timevØ~die~ til datahubben, vil 2 16 desvØ~~e aldrig
komne til at passe.

~~ f
Advokat Johan Weihe, dirigent

