Side 846
Sign

Repræsentantskabsmøde hos Fonden Langelands Elforsyning mandag
den 2. decemberZOLS kl. 16.00 i elforsyningens lokaler,
Spodsbiergvei 14L, 5900 Rudkøbing.

Dagsorden:

I

Vale af dirieent.

2.

Navneopråb.

J

Godkendel se af referat fra repræsentantskabsmødet
den 17.juni 2019.

4.

Meddelelser fra bestyrelsesformanden for Fonden Langelands Elforsyning.

5.

Forventet reenskab 2019 og budeet 2020.

6.

Eventuelt.

Ad.1

Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes advokat Michael Vestergaard.

Ad.2

Navneopråb.

Der var mødt 35 repræsentanter,

Ad.3

Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet
den 17. juni 2019.
Der er ikke indkommet skriftlige bemærkninger
repræsentantskabsmødet den 17. juni 2019.

Referatet blev godkendt.

til det fremsendte referat fra

Side 847

Ad.4

Meddelelser fra bestyrelsesformanden for Fonden Langelands Elforsyning.
B e s tyr e I s e sformand Je ns O I de nbj e r g

fr e ml agde s i ne me dde I e I s e r.

Meddelelser er vedlagt.

Ad.s

Forventet regnskab 2019 ogbudget 2020.
Forventet regnskab for 2019 og budget for 2020 forelægges
Bilag er vedlagt.

til orientering.

Direhør Kim Henning Hansen orienterede omforventet regnskab 2019 og
budgetfor 2020.
Spøresmål -fra re præsentant skobe t

Jan Ole Jakabsen: Hvor stort er Nettabet

-

da det er en stor del

af

omsætningen?

Kim Henning Hansen: Nettabet er omlving 5 % af den transporterede strøm.
Udgiften er 2.800.000 lv. hvorfra der skøl trækkes de 1.200.000\n. som betales
af udl igning s or dninge n, hv ilke t g iv er L 6 0 0. 0 0 0 lv.
Selve omlrastningen er betalingfor køb af el til nettab.
Peder Hansen: Hvorfor stiger administrationsomkostningerne i Ø/strøm 17 % ?

Kim Henning Hansen: Det slcyldes primært øgede udgifter til IT.
Peder Hansen: Gælder det ogsåfor stigningerne i LEF Vind

Kim Henning Hansen: Nej
Lange lands Elfu r syning

I

og 2 7

det slqides regulering af betaling til Fonden
udført
arb ej de.
for

-

Susanne Jørgensen: Kan du forklare de store forskelle på

2018, budgetfor 2019 og resultat i 2019?

de

finansielle poster i

Kim Henning Hansen: Der budgetteres altidforsigtigt med enfotentning på 3
% - i 2018 blev det et dårligt år med tab påværdipapirer, og i 2019 har
forrentningenværet ca. l0 %o.
Det er meget svært at gætte sig til udviklingen i økanomien, derfor de udsving
der ses.
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Sign

Ad.6

Eventuelt.
Indlæg af direktør i SERVIA A.m.b.a. Pernille Johannessen.

Spør ssmål -fra re oræ s entant s kabe

t

Morten Wistoft Larsen: Har der været kikket nærmere på mulighederfor
solceller på Langeland?
Kim Henning Hansen: Vi har netop haftførste møde med en interesseret
llepark udvikler.

solce

Udfordringen er knpaciteten i det overordnede net ejet afVores Elnet
regner i øjeblikket på mulighederne for opsætning af park(er)

-

de

Morten lltistoft Larsen: Er elfursyningen på Langeland gearet til fremtiden med
mere produktion ogforbrug som elbiler og varmepumper?

Kim Henning Hansen: Vi har for nyligt igangsat et beregningsarbejde for at
afdæklre evt. udfordringer vedrørende øget belastningfra elbiler og
varmepumper.
Viforventer at kunne informere om resultatet ved næste møde.

Jens oldenbjerg: Bestyrelsen har talt en del om mulighedenfor etablering af
solceller som en investering i grøn energi - ligeledes kan vindmøller komme på

tale såfremt det bliver muligt.

Der skal produceres mere grøn el efterhånden somforbruget vil stige.

Peder Hansen: Jeg syntes det ville være en god ide med investering i solceller

Har bestyrelsen overvejet at spørge repræsentantskabet
enkelnis, hvilke ideer ogforslag de har?

Susanne Jørgensen:

Mener at solceller er oplagt så snart som muligt.

Jens Oldenbjerg: Bestyrelsen tager tilkendegivelser med

Advokat

dirigent

til videre behandling,

