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Formandens meddelelser til repræsentantskabet den 17. juni 2019
Vi havde vores årlige brugermøde den 27. maj i Langelandshallen.
I år holdt vi brugermødet kl. 17.00 i stedet for kl. 15.00 som vi har
gjort i mange år.
Vi havde håbet, at det betød, at der ville komme mange flere.
Det gjorde der ikke – vi var 64 stemmeberettiget deltagere, hvor vi var
56 sidste år.
Der var valg til repræsentantskabet på dagsordenen – der blev ikke
brug for stemmesedlerne.
Der var 5 repræsentanter der ikke kunne genvælges på grund af
aldersgrænsen og der blev derfor valgt 5 nye ind.
Jeg vil gerne her byde velkommen til de 5 nyvalgte
repræsentantskabsmedlemmer.

Sidste år i maj holdt vi et minikursus for repræsentantskabet på Hotel
Nyborg Strand sammen med vores kolleger i Svendborg og
Kerteminde. Det var et rigtigt godt og spændende kursus.

Side 2 af 3

Vi prøver igen i år med et fællesmøde for vores repræsentantskaber.
Indbydelsen til mødet ligger ved jeres pladser.
Det bliver en hverdag efter fyraften.
Tirsdag den 24. september kl. 17.00 hos SEF i Svendborg.
Vi vil gerne have besked om deltagelse fra jer hurtigst muligt og
senest på fredag den 21. juni.

Når bestyrelsen drøfter selskabets strategi og fremtid, er vi er enige
om elforsyningen skal arbejde for at bevare et selvstændigt selskab her
på vores ø. Med den størrelse vi har - kræver det at vi samarbejder
med andre.
Der er etableret et langelandsk forsyningsråd, hvor vi mødes med
varme- og vandværkerne, samt Langeland Forsyning et par gange om
året.
Vi har en aftale om administration for Midtlangeland Fjernvarme og
Sydlangeland Fjernvarme. En aftale der er til gavn for os alle.
Vores kolleger i Svendborg og Kerteminde – SEF og NEF har vi et
godt samarbejde med. Vi ser både på de ledelsesmæssige – de
administrative og de tekniske opgaver.
Som jeg nævnet på brugermødet er vi alle 3 gået med i et nyt
samarbejde – hvor selskabet SERVIA blev stiftet. Det nye Selskab
kan levere rådgivning og assistance indenfor juridiske opgaver,
herunder persondata, indkøb og udbud samt projektledelse.
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På brugermødet den 27. maj var der en del spørgsmål til regnskabet.
Der blev blandt andet efterspurgt mere gennemskuelighed.
Jeg har derfor bedt Kim om at forklare regnskaberne for jer
repræsentanter her efter mine meddelelser.

Næste punkt på dagsordenen er valg til bestyrelsen og valg af
suppleanter.

Når valgene og repræsentantskabsmødet er slut - vil bestyrelsen holde
et kort møde for at konstituere sig.
Efterfølgende vil vi byde på lidt at spise her i lokalerne.

Vores næste ordinære repræsentantskabsmøde er mandag den 2.
december 2019.

Med disse ord vil jeg overlade ordet til dirigenten.

