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Repræsentantskabsmøde mandag den 3. december 2018.

Meddelelser fra formanden.

Sammen med dagsordenen har I fået udsendt forventet regnskab for
2018 og budget 2019 for Fonden Langelands Elforsyning.

Vores direktør vil lidt senere gennemgå regnskabstallene.

2018 har på mange måder været endnu et spændende år.

Sidste år havde vi op til vores årlige brugermøde meget stor interesse
omkring vores selskab.
Derfor besluttede bestyrelsen at holde brugermødet på Hotel
Rudkøbing Skudehavn, vi blev ca. 200 deltagere.
Det var ikke optimalt, så derfor holdt vi brugermødet i år i
Langelandshallen.

Der var ikke nær så mange deltagere som sidste år.
Men vi har alligevel besluttet at afholde fremtidige brugermøder i
Langelandshallen.
Vi synes det fungerede rigtigt godt, vi skal bare have et større lærred.
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Brugermødet i 2019 bliver mandag den 27. maj kl. 17.00.
Og vi har reserveret hallen.

Repræsentantskabsmødet i 2019 hvor der er valg til bestyrelsen, bliver
afholdt 3 uger senere, mandag den 17. juni kl. 17.00 her i disse
lokaler.

Vores fælles arrangement for repræsentantskaberne i elforsyningerne i
Svendborg, Kerteminde og os på Langeland blev afholdt den 5. maj på
Nyborg Strand og det var et godt møde.
Vi er klar over, at en solfyldt lørdag i maj måned ikke er det bedste
tidspunkt at trække folk hjemme fra på, men tilslutningen var
nogenlunde.

Vi har sammen med vores kolleger fra Fyn drøftet om vi skal lave
flere fælles arrangementer. Vi var enige om at prøve igen og det bliver
nok i sidste halvdel af september måned til næste år. Det vil I høre
nærmere om.
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Vi er kommet godt igennem vores navneændringer.
Den 1. juli i år skulle vores netselskab have selvstændig identitet og
det har det fået, nu hedder netselskabet VEKSEL A/S

I samme forbindelse moderniserede vi navne og logoer i koncernen.

Fonden Langelands Elforsyning fik et nyt logo.
Herudover registrerer vi et binavn for fonden – Fonden rituEL.
Det er det navn og logo I møder på vores biler og arbejdstøj ude i
landskabet.
Elhandelsselskabet hedder nu Ø/strøm A/S – det navn der er på
elregningerne.

De nye logoer mødte I på skiltet ude ved vejen da I kom.
Der er rigtig mange steder - navne og logoer skal ændres – og der vil
være steder hvor de gamle stadig væk kan ses. Dem retter vi
efterhånden de dukker op.
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Vi har for anden gang udloddet økonomiske midler her i efteråret.

Bestyrelsen besluttede i april sidste år at hensætte 3,6 million til
udlodning.
De 600.000 kroner blev udloddet sidste år og i år er der igen udloddet
600.000 kroner.
Sidste frist for ansøgning var igen den 15. august.
Vi fik 77 ansøgninger og efter en grundig gennemgang besluttede
bestyrelsen at fordele de 600.000 kroner på 17 lokale foreninger.

Vi holdt et arrangement her i lokalet den 30. oktober, hvor alle 17
foreninger fik overrakt en symbolsk check.
Det var en rigtig god eftermiddag.
Vi har efterfølgende haft en annonce i Øboen, hvor alle foreninger og
beløb blev offentliggjort.

Fredag den 12. oktober i år kom Langeland på landkortet med
ladestandere til elbiler.

Vi har stillet 5 ladestandere op i henholdsvis
Rudkøbing – Spodsbjerg – Lohals – Humble og Bagenkop.
Herudover har vi stillet en op her ved kontoret.
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Ladestanderne blev indviet af vores borgmester Tonni Hansen i
Biblioteksgården her i Rudkøbing og der blev efterfølgende budt på
kaffe og kage i Brugsen, som vi havde lavet en aftale med.

Ladestanderne ejer vi.
Til den daglige drift har vi indgået en aftale med firmaet Sperto A/S,
samme firma som har leveret ladestanderne.
Her i starten er det gratis at lade sin elbil.

Vores værdipapirer er en meget stor del af virksomheden.
Vores samlede portefølje er på godt 200 millioner kroner.

Vi har i dag fordelt formuen på 3 porteføljer.
2 porteføljer med aktier og obligationer
1 portefølje med obligationer.

De 3 porteføljer forvaltes af

Carnegie Investment Bank
Danske Capital
HP Fonds
2018 har ikke været et godt år for vores værdipapirer – det vil Kim
komme nærmere ind på om lidt.

Side 6 af 6

Vi har indenfor de senere år fået en datahub – vi har fået indført
engrosmodellen.
Og nu står vi over for den såkaldte flex-afregning.
Under punktet eventuelt vil vores tekniske chef – Brian LaulundPedersen prøve at forklare os hvad flexafregningen går ud på og
hvilke udfordringer det har givet.

Jeg vil slutte med at udtrykke bestyrelsens tak til alle vores
medarbejdere for en god og loyal arbejdsindsats.

Ligeledes en tak til repræsentantskabet for jeres interesse for vores
selskab.

Hermed overlader jeg ordet til dirigenten.

