
I

Side 876

Sign

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde hos Fonden Langelands
Elforsyning fredag den 12. februar 2o2l kl. 16.00. Mødet aflroldes som
teams-møde på grund af covid-19 situationen.

Dagsorden

Vals afdirieent.

Navneopråb.

Godkendel se af referat fra repræsentantskabsmødet
den 7. december 2020.

Orientering om det forestående salg af fondens aktiver til Enerei Fyn.

Eventuelt.

Valg af dirigent.

Som dirigent valgtes advokat Michael Vestergaard.

Ad.2 Navneopråb.

Der deltog 42 repræsentanter i mødet

Ad.3 Godkendelse af referat fra skriftligt repræsentantskabsmøde
den 7. december 2020.

Referatet blev sendt ud til repræsentantskabet den 10. december 2020. Der er
iklre indlrammet s lcriftl ige be mærkninger til de t fre mse ndte refer at fra
repræsentantskabsmødet den 7. december 2020.

Godkendt.

Ad. 4 Orientering om det forestående salg af fondens aktiver til Energi Fyn.

Bestyrelsesformand Thomas Elnegaard og direktør Kim Henning Hansen
orienterede om det muligtforestående salg affondens aktiver til Energi Fyn og
b e s tyr e I s e ns t anke r o m fonde n s v ir ke fr e mov e r.

2.

3.

4

5

Ad.1
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Der var påforhånd indkommet B slcriftlige spørgsmål fra Ulrik Bremholm:

De tre første handler alle om prisen og blev taget samlet.

Ulrik Bremholm:

I)Hvordan er prisen sammensat iforhold til aktiverf.eks. vindmøller,
bygninger, goodtvill osv.?

2)Hvordan er prisen benchmarket i markedet?
Ved købet af Faaborgs aktiviteter i 2016 var afregningsprisen ca. det dobbelte
pr. installation.

3)Hvordan silcres en valid vurdering, da EY er revisor for Energi Fyn ?

Ulrik Bremholm fik ordet for at følge op på de slviftlige spørgsmå\.

Det er en stor ting at sælge et gammelt selskab, hvilket har fået mig til at se i
vedtægterne - ogjeg kan konstatere, at vedtægterne er overholdt, det er
bestyrelsens ret, men ikke pligt at sælge selskaberne.

Det handler meget omfølelser og morale - men mine spørgsmål erfremsendt
for at holde fokus påfakta - altsåfakta om hvordan er prisen beregnet og
hvordan ser fremtiden ud, også for at give formand og direktion mulighed for på
forhånd at loalificere deres svar.

Thomas Elnegaard.

Prisen i hensigtserklæringen er en samlet pris for alle aktiver, og det er ikke
muligt at oplyse enkeltelementer.

Den største værdi kommerfra netselskabet VEKSEL, hvor værdiansættelsen
s t amme r fr a de n r e gul e r i ng de n nuv æ r e nde e lfur sy ni ng s I ov har fas t I agt.

Ved værdiansættelsen er der også skelet til tidligere salg i branchen, da dette er
helt naturligt - salget afFaaborg El i 2016 som nævnt, var på baggrund afet
stØrre antal instqllationer, et støne områdeforbrug og stØrre netaktiver.
Hertil havde Faaborg energi betydeligflere elkunder samt gaskunder og
b r e db ånds akt iv i t e t e r.

Der er ligeledes tale omforskellige tidspunkter ogforskellige reguleringer som
kan have indflydelse på prisen.

For atfå godkendt salget afFondsmyndighederne skal prisenunder alle
omstændigheder verificeres af en uvildig ekspert med kendskab til branchen.
På bestyrelsesmøde i næste uge vil denne blive volgt i samarbejde med vores
advolØt.
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Ulrik Bremholm

4) Hvilke tarffir og transportomkostninger skal gælde for Langeland
efterfølgende, da Energi Fyn afregner et højere niveau end VEKSEL?

Thomas Elnegaard.

Det forventes at VEKSEL vil blive fusioneret med Energi Fyns netselskab Vores
Elnet - efter Energistyrelsens godkendelse vil der gælde samme priser i hele
Vore s EI ne t s fo r syningso mr åde.
De endelige tarffir ffiænger af Vores Elnet og VEKSEL indtægtsrammer, som

fastsættes af myndighederne. Det er Energi Fyns vurdering af de lømmende
tarffir til den tid, vil være 5-10 %o billigere end de nuværende.

Ulrik Bremholm

5) Hvad har bestyrelsen proaktivt gjort for at afsøge muligheder for
administrativt og praktisk samarbejde med de øvrige forsyningsselskaber på
Langelandforudfor beslutningen om at acceptere direkte afkald på
ar b ej ds pl adse r lokal t?

Thomas Elnegaard:

Vi har altid set på mulige samarbejder både lokalt på Langeland og udenfor
øen, det er bestyrelsens opgave. Rent lokalt udsendte vi helt tilbage i 2004 et
notat til alle vandværker, varmeværker og de 3 daværende kommuner.
Langeland Forsyning var endnu ikkestiftet.
Bestyrelsen havde forbindelse med strategiarbejdet været inde på muligheden
for en langsigtet planlægningfor en effektiv udnyttelse af de lokale ressourcer
og udarbejdet notatet.
Notatet kaldte vi " envisionfor servicering afborgerne på Langeland i et
s am ar b ej de o m fo r b r u ge rfi n ans i e r e t for sy n i n g " .

I 2015 udarbejdede direktionerne Langeland Forsyning A/S og Fonden
Langelands Elfursyning et notat om samarbejdsmuligheder. Konklusionen var,
at selsknberne varforforskellige til at de samlede synergiervar store nok.

Endvidere har vi igennem mange år været med i mange forskellige samarbejder
med vore kolleger på Fyn og i Jylland. Vi har samarbejdet med Svendborg i
mange år om energirådgivning, hvilken dog standsede ved udgangen af 2020.
Da lovgivningen blev ændret ogforpligtigelsenflyttet vækfra netselskaberne.

I dag er vi med i selskabet SERVIA, der er et fælles konsulentfirmafor 7 jysk-
fynske selskaber.

Bestyrelsen mener ikke, at vi ved at indgå strategiske eller operationelle
samarbej der med lokale forsyningsselskaber, løser vore s grundlæggende
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udfordringer somfond vedrørende forsyningssikkerhed og økanomi, samt alle
de regulatoriske krav.

Ulrik Bremholm

6) Hvordan er tidsplanen og handlingsplanenforforløbet nu?

Thomas Elnegaard:

Vi har kun indgået en hensigtserklæring og starter først processen op på
bestyrelsesmøde på onsdag den 17. februar, hvor vi har den nødvendige
o ms t rukturer ing p å dag sor de ne n.

Når vi harforslag til omstruktureringen, ogforslag til vedtægtsændringer og en
verificering af prisen vil vifremlægge dette for repræsentantskabet, hvor vi
gerne får input og tilkendegivelserfra jer.

Vi vil endvidere holde et orienteringsmøde, hvor alle kan deltage.

Ulrik Bremholm:

7) Hvad er bestyrelsensforslag til ændring/tilpasninger afvedtægter/formålet
for Fonden?

Thomas Elnegaard:

Det er vi ikke begtndt på endnu. Vi har bestyrelsesmøde igen den 24. februar,
hvor vi starter drøftelserne medvores advokatfra Bech-Bruun.

Vi vil arbejde for at udlodningsmulighederne bliver så brede som muligt og
Fonden kan støtte vækst og udviHing såvel erhvervsmæssigt som lailturelt til
gavn og glædefor Langeland og det langelandske område.
Vi vil også arbejde på atfonden køn medvirke til den grønne omstilling.

Vi vil selufølgeligfortsat støtte almennyttige initiativer, som vi gør i dag.

Ulrik Bremholm:

8) Bliver Langeland et område iforhold til Energi Fyns vedtægter? I såfald
betyder det, at der skal vælges 5 repræsentanter til Energi Fyn ud af 90+5 : 95
repræsentanter.

Thomas Elnegaard:

Energi Fyns repræsentantskab vælger I repræsentant per påbegyndt 2.350
andelshavere. Med VEKSELs godt 12.000 netkunder vil man kunne vælge 5-6
repræsentonter.
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Vi ved Energi Fynvil arbejde på, at Langeland bliver et valgområde, det skal
repræsentantskabet i Energi Fyn godkende. Og det lcræver selufølgelig en
unde rslvev e t overtage ls e saft ale.

Ulrik Bremholm:

Jeg har nogle uddybende spørgsmål

l) Prisen på de 170 millioner er det med vindmøller? De har jo en værdi på ca.
40 millioner i dagens marked - hvis de fraregnes er prisen så 130 millioner
kr'

2) Jeg har forstået, at der ved Faaborg aftalen var en tillægspris for
bredbåndsaktiviteterne - derfor måtte denfulde prisfor handlen have været
større?

3) Energi Fyns tarffir ser ud til at være højere end dem vi har nu - så selv
med et prisfald ser det ikke ud til at priserne folder her foreløbig. Er det
alene Energi Fyn der sætter prisenfremadrettet på Langeland?

4) Er der ikke siden 20I5 set mere på synergier lokalt på Langeland med
Forsyningen, Vandværker og Fjernvarme? -hvor der umiddelbart burde
kunne findes nogle administrative fordele, som kunne komme borgerne til
gode.

Kim Henning Hansen:

I) De enkelte delpriser kommer vi som nævnt ikke nærmere ind på - men den
elesisterende gæld på vindmøllerne indfries af Energi Fyn, og dermed slipper
man af med den.

2) Vi lrender ikke til nogen særlig prisfor bredbåndsahiviter i Faaborg aftalen.
3) Mig belrendt er Energi Fyns nettarffir lavere i dag - men det vil jeg gerne

undersøge nærmere.

Thomas Elnegaard.

4) Synergierne var dengang ikke store nok, og udfordringerne ligger typisk i
dr ifte n o g re guleringsre gns kabe t.

Ulrik Bremholm:

,40rgerligt at man ikke kønfastholde medarbejdere, og at det er definitivt.

Thomas Elnegaard:

Der er ikke noget der er definitivt - der foreligger et interessant tilbud og nu
skal den endelig pris Jindes og handlen gennemgås.
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Ulrik Bremholm:

Mener iklre det er relevant at se på gælden i vindmøllerne, handlen drejer sig
om ahiver og her er en dagspris på 40 millioner relevant.

Kim Henning Hansen:

Det er jo Energi Fyn, der indfrier gælden og dermed er det med i prisen.

Peder Hansen:

Hvis vindmøllerne er med i salget, er det retfærdigt at trække værdienfra
salgssummen, og så syntes jeg 130 millioner er for lidt. Det er formand og
direktør derforhandler, er det ikke for svagt? - burde der ikke være en advoknt
og en slvap revisor med til disse forhandlinger?
Således manJår så mange penge som muligt.

Kim Henning Hansen:

Der er jo kun tale om en hensigtserklæring på nuværende tidspunkt.

I næste uge starter arbejdet medvores advokat og senere skal der ses på
forhandlinger om den endelige pris. I den sammenhæng vil der være advoknter
for begge parter og der vil være en måskz to uvildige eksperter ffiængig af
F ondsmyndighe derne s ønske.

Peder Hansen:

Der erjo priser på bordet nu - derfor burde der have været eksperter medfra
første dag. Mener prisen er for lav.

Kim Henning Hansen.

Der har været revisor med - dog en vi har fælles. De 170 millioner er et oplæg,
det er først nu der skal forhandles og verificeres.

Thomas Elnegaard:

Det er vigtigt at understrege, at der er givet et tilbud på datterselskaberne - er
prisen ikke den rigtige, skal der enten ikke sælges eller sælges til den rigtige
pris. Forhandl ingerne starter først nu.

Peder Hansen.

Det er ikke de signaler, der er sendt ud.
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Thomas Elnegaard:

Vi har ikke sendt nogle signaler ud om at der erforetagetforhandlinger hen
over efteråret - det må være i avisen det er opstået.

Britta Andersen.

Det beroliger mig at handlen ikke er endelig, den opfattelse havde jeg ogsåfået.

Hvordan kan det være, at man ikke harforhørt sig hos andre -f.rlu. Sydfyns
Elfursyning, det ville davære mest naturligt at spørge demførst?

Kim Henning Hansen.

Nej, de er iklre blevet spurgt, da bestyrelsen gerne ville sælge til etforbrugerejet
selskab, så Langelænderne får medejerskab og indflydelse.
Sydfuns Elfursyning er enfond som Langelands Elfursyning er det i dag.

Britta Andersen:

Vil der så nu blive afsøgt andre muligheder?

Thomos Elnegaard:

Nu skol prisenfindes og nye vedtægter på plads - derefter vil bestyrelsen vende
tilbage til repræsentantskabet for en ny drøftelse.

Vil igen gerne sige, at der er iklæ -foregået forhandlinger - der er alene givet et
tilbud som er interessant, og det skal derfor undersøges nærmere.

Denne undersøgelse kanførst starte her efter hensigtserklæringen d. 2l. januar

Britta Andersen:

Hvordan ved man at prisen på I70 millioner er den rigtige pris?

Thomas Elnegaard:

Det skøl uvildige eksperterfindefrem til - den ffiænger bl.a. for en stor del af
myndighe derne s re guler ing af net se I skab e t.

Jette B. Jespersen.

Vil gerne have et mere ud$tbende svar på, hvorfor der efter 5 år stadig ikke er
undersøgt mulighederfor et større samarbejde lokalt på Langeland?
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Thomas Elnegaard

En stor del af komplel<siteten handler om reguleringsregnsknbetfor netselsknbet

- og derved er de øvrige synergier for små.

Kim Henning Hansen.

Somformanden nævnte i beretningen, så er de store udfordringer bl.a.
beredskobet og reguleringen afnetselskabet - der er brugfor særlige
kompetencer.
Derfor løser lokalt samarbejde om kundeservice og årsregnskaber ikke de

fr e m t i d i ge u dfor dr in g e r.

Anne Mette Wandsøe

Undrer mig over man så gerne vil have et Fynsk selskab, når nu man åbenbart
mener man ikke kan klare sig selv.
Hvodor ikke lade sig opkøbe af et Jysk selskab - ,tErø blev opkøbt af Sydenergi
og"frk dermed bredbånd på øen.

Sydenergi er i dag Norlys og et af de mest væl$tende selskaber i landet. Var det
iklre bedre at se på hvad der kunne gavne udviklingen på Langeland, fremfor 5
repræsentanter i et Fynsk selskab?

Kim Henning Hansen.

Energi Fyn vil gerne stØtte udviklingen på Langeland - bl.a. vil domicilet på
Spodsbjergvej blive udlejet som kontorfællesskab til f.eks. iværlcsættere, hvilket
de har stor succes med i Odense allerede nu.
Energi Fyn vil også gerne lave bredbånd - men det er i dag svært atfå nogen til
at starte fra en ende afsom på ,4Erø, da derjo allerede ligger en del.

Norlys i Jylland eller Andel på Sjælland kunne man sikkert sagtens sælge til -
men så er detfor alvor langt vækfra Langeland.

Henrik Schakow

Tak for formandens bere tning som var rimelig fulde stgøre nde.
Mener dog stadig det erforkert at sælge.
Er det korrektforstået at repræsentantskabet vil blive spurgt igen inden den
endelig beslutning?

Thomas Elnegaard.

Det blev sagt at der ville blive indgået dialog med repræsentantskabet - hvis du
mener hvorvidt bestyrelsen direkte vil spørge repræsentontskabet, tror jeg vi
skal have advokat Johan Weihe på banen.
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,tr.4
Johan Weihe

Afvedtægterne ogfondslovgivningenfremgår det, at det er bestyrelsen som er
øverste myndighed.

Bestyrelsen hver især og delvist den administrerende direktør er personligt
ansvarlige ovedor myndighederne og har tavshedspligt.
Repræsentantskabet har i den sammenhæng intet ansvar og det vil derfor være

forkert at lade det tage en beslutning, som andre vil være personligt ansvarlige
for.

Der er kun bestyrelsen til at træffe beslutningen - hvis Fondsmyndighederne
blevforelagt en beslutning som varforetaget afandre end bestyrelsen, ville de
stejle over dette.

Det fremgår dog af vedtægterne at man kanforeligge væsentlige emner for
repræsentantskabet og derfor er det også helt korrekt at man gør som her i dag
Og som jeg harforstået det, vil manfortsætte med dette.

Somformanden tidligere har nævnt, så er man overdragelsesmæssigt på et
meget tidligt stadie, hvorimod de avisudklip jeg har set, giver indtryk af at man
er nået meget længere. Processen er knap nok startet endnu.

Kommende vedtægtsændringer sknl godkendes af ErhvervssQtrelsen og nogle
endda af Civilstyrelsen, men drøftelser om nødvendige og ønskede ændringer er
slet iklæ påbegyndt endnu.
Der er et ønske om på en måde atfastholde brugerindflydelse, som i dag - men
det er ikke sikkert at myndighederne vil godkende dette, da de vilkår man har i
dag slryldes en undtagelse, grundet kravet omforbrugervalg i henhold til
elforsyningsloven.

Så man måforsøge at finde en anden model, hvilket giver mening at drøfte med
repræsentantskabet til den tid.

Det skal også påpeges at før januar 202 I var der ingen der vidste om
Erhvervsstyrelsen overhovedet ville give lov til at ændre vedtægter - og det er
der faktisk stadig ingen der rigtig ved, da de først tilkendegiver dette ved en
e nde I i g ov er drage I s e s aft al e.

Der er dermed ingen der præcis ved hvordan dokumenterne ender - det vil først
blive afgjort efterhånden somforhandlingerne om nye vedtægter er afgjort.

Da enfond er selvejende, er der ingen aktionærer at stå til ansvar overfor - her
er det alene Fondsmyndighederne man svarerfor. Er de ikke tilfredse, er det
bestyrelsen der hæfter, og derfor knn repræsentantskabet ikke bestemme.
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Peder Hansen

Bygningerne de sælges med? Er de ikke i fonden? - betyder det at det ikke kun
er datterselskaber, men alt der sælges med, således man ikke hænger på noget
bagefter?

Kim Henning Hansen

Det er hensigten.

Marianne Krag Petersen:

Det er ikke medierne der har jået fat i de I70 millioner i prissætning, da det jo
fre mgår at he ns i gt s e rkl ær inge n.

Processen har virket meget lukkpt og der har ikke været megen bruger-
indflydelse i den tid der er gået forudfor dette møde.
Nu vil man såfortsætte som erhvervsdrivende fond og ikke almenfond - derfor
skal man stadig leve op til anbefalingerne for godfondsledelse.

Her står bl.a. at det anbefales bestyrelsen at vedtage principper for ekstern
kommunikation som imødekommer behovet for åbenhed og giver interessenter
mulighedfor opnå information om fondens formåL.
Det syntes jeg har manglet.

Fremadrettet er det især vigtigt at anbefolinger om bestyrelsens sammensætning
overholdes.
Der står: God ledelse af erhvervsdrivendes fonde forudsætter at bestyrelsen er
hensigtsmæssigt sammensat i relation til de opgaver og det ansvar bestyrelsen
står overfor.

Dertil vil jeg sige, at der er stor forskel på de kompetencer en bestyrelse hor
brugfor til at drive elfursyning, og dem som skal bruges til at uddele

fondsmidler. Det er rigtig meget forskellige kompetencer der skal til.

Dedor belgtmrer det mig, at det ser ud til at altingfortsætter som det plejer
Hvordan vil bestyrelsen sikre sig, at posen bliver rystet, så der kommer nye

friske lvæfter til?

Thomas Elnegaard.

Vi påstår ikke vi har været åbne i denne proces, vi har netop været lukket bl.a.
afhensyn til vores medarbejdere.

Det er repræsentantskabet, der vælger bestyrelsen, og det arbejder vi på at
kunne fortsætte med.
Der skal selufølgelig være de rette kompetencer i bestyrelsen, eller mulighedfor
at indkalde hjælp hvis nødvendigt.
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Hvorvidt det er muligt f.eks. at vælge nogen udenfor Langeland det kan Johan
Weihefortælle om.

Johan Weihe

Det vil helt aJhænge af kammende vedtægter

Det er den nuværende bestyrelse der fortsætter og hvis man vil fortsætte med
konstruktionen med et repræsentantskab, som jeg forstår er tanken vil det være
repræsentantskabets opgave at vurdere om der ved kommende valg er brugfor
andre kompetencer.
Dette er også i tråd med anbefalinger til god fondsledelse, da bestyrelsens
sammensætning og kompetencer jo vælges af repræsentantskabet.

Derudover er der mulighedfor at supplere med kompetencer, det kan være
ansatte eller konsulenter alt efter hvilke særlige bidragfonden ønsker at arbejde
med.

Det er dog meget tidligt at tale om dette.

Som jeg forstår på de første drøftelser med formand og direktør er der ønske om

fortsat at opfulde anbefalinger til godfondsledelse og gØre dette iforlængelse af
den ret godefondsvedtægt man har i dag.
Der er ikke noget i den nuværende fondsvedtægt der strider mod
anbefolingerne, nærmest tværtimod, da man har 3-årige valgperioder og
lø be nde uds kiftning af b e s tyre I se n.

Samtidigt er bestyrelsens uafsættelighed af repræsentantskabet en vigtig
opfuldelse af bestyrelsens uffiængighed som lcræves af Fondsmyndighederne.
Det er et hverv, hvor man alene er forpligtet af sin egen overbevisning, og hvor
man skal varetage formålet beslvevet i vedtægterne.

Dafondenfremover vil blive stØrre og uddelinger ligeså, vil det såfremt man
ønskerfortsat at have et repræsentantskab der vælger bestyrelsen- blive deres
opgave at vælge en bestyrelse, som har de rette kompetencer.

Selve formålet medfonden vil nok ikke ændre sig så meget, da der allerede i dag
er tale om uddeling til almennyttige formål på Langeland, men der er tale om
mange flere penge. Derfor bliver det en vigtig opgave.

Kristine Karlshøj

Vil Johan Weihe uddybe, hvorfor det er den siddende bestyrelse der skal
fortsætte?

Johan f4reihe

Der er jo enfond nu, og den skal ledes af en bestyrelse
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Denne bestyrelse vil sidde frem til repræsentantskabsmødet, hvor der er valg til
bestyrelse - her vil repræsentantsknbet kunne vælge 2 eller 3 nye medlemmer
e I le r eve ntue I t ge nudpe ge e ks i ste re nde be styre I s e sme dl e mme r.

Kristine Karlshøj

Men det bliver jo en helt ny konstellation og en helt ny virkelighed når man
sælger elfursyningenfra. Kunne man så ikkeforestille sig at det er der man
ryster posen? Og ville det ikke være meget naturligt at gøre det set med
advokatens øjne?

Johan ll'eihe

Det mener jeg som udgangspunkt ikke - det er jo den samme fond som elrsisterer
men med nogle andre erhvervsmæssige fondsaktiviteter.
Den vil så have de nuværende vedtægter med et brugermøde og
repræsentantskab som sammensætter bestyrelsen eller også vil man have
supplerende regler.

Eftersom der er ret korte valgperioder på 3 år, vil der ikke være nogen
muligheder for at afsætte bestyrelsesmedlemmer i deres nuværende valgperiode
Det ville gå ud over deres uffiængighed - så de sidder deres valgperiode ud,
hvorefter de så er på valg.
Anbefolingerne til godfondsledelse peger på valgperioder på 2-4 år, og derfor
har gældende vedtægter ramt rigtigt, selvom det er mange år siden de blev
slcrevet.

Jette B. Jespersen:

Det er ingen hemmelighed, at jeg er mod et salg, og jegforstår ikke, at man ikke

forsøger at vækste, hvis problemet er at man er for lille?

Kim Henning Hansen:

Fonden mangler som sådan ikke penge, men udfordringen er VEKSEL og de
kommende indtægtsrammerfra myndighederne, hvor der ikke er plads til at
ansætte flere.

Jette B. Jespersen:

Hvis man gror størce vil der komme Jlere indtægter.

Kim Henning Hansen:

Voresforsyningsområde er Langeland og det bliver iklre større.
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Jette B. Jespersen.

Må man ikke sælge strØm til andre end langelændere?

Kim Henning Hansen

Jo det må man gerne - men her er der tale om to forskellige selskaber -
Ø/strøm er vores el handelsselskab og der er tale om to vidtforskellige
reguleringer.
Det ændrer heller ikke ved de udfordringer, som VEKSEL har, herunder
beredsknb og bemanding 24/7 hele året.

Jette B. Jespersen:

Jeg mener stadig, at hvis man er rigtig dygtig, så gror man større.

Henrik Schakow:

Har forstået at det er bestyrelsen der tager beslutningen, men hvorfor er det
man ikke spawer mere med repræsentantskabet, når nu det er sådan en stor
ting?
Ville det ikke være en god ting inden underslcriften bliver sat, at man lige vender
de t me d repræ sentant skab e t?

Thomas Elnegaard.

Det er en rigtig god ide - og det er også det vi gør, vi er jo i gang med dialogen.

Men vi ved kun at vi kan sælge datterselskaberne og at der er en positiv
tillrendegivelse fra Erhvervsstyrelsen - det er først nu arbejdet begynder

Repræsentantskabet vil blive indkaldt igen, når vi ved mere om salget og prisen,
samt når der kendes mere til kommende vedtægter.

Men repræsentantskabet vil i henhold til vedtægterne, som nævnt af advokaten,
kun kunne lømme med input, sagen kan desværre iklæ komme til afstemning.

Henrik Schakow

Beder heller ikke om en afstemning, men mulighedenfor at komme med
indspark til en kommende aftale før den underslvives - tænk hvis der var noget i
havde glemt.

Thomas Elnegaard.

Der bliver ikke slvevet under på noget før I har haft chancenfor at blive hørt.
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Ulrik Bremholm

Jeg har ejendomme flere steder og i flere net områder, og knn derfor konstatere,
at konkurrencen er hård. Tror ikke Energi Fyn er noget dårligt valg.

Er gladfor at der fortsættes som en erhvervsdrivende fond, således kapitalen
forhåbentlig vokser. Pengene skal ikke bare uddeles på en gang, menforvaltes
klogt ifremtiden. Dette kun også være igennem investeringer i området.

Når der skal ses på vedtægter, bør man også se på tegningsreglerne.

Med hensyn til kompetencer, så mener jeg at det er dem som selv sidder med
hænderne på kogepladen, som tager de bedste beslutninger.
Der kan til sider være behov for hjælp udefra, men det bør være langelændere,
der sidder i bestyrelsen, og jeg mener de nødvendige kompetencer kanfindes på
Langeland.

Der er talt om drrft - og for mig som erhvervsdrivende og privatperson er det
vigtigt at se på hvordan man sikrer driften på Langeland i et nødberedskab.
Hvad hvis broen er lukket? Ved der har været samarbejde med lokale el-
installatører, bØr det ikke med i en kommende aftale?

Kim Henning Hansen.

Energi Fyn har allerede samarbejde med el-installatører på Fyn, så det vil være
naturligt at det sker på Langeland også.
De montører som bor på Langeland, vil køre udfra hjemmet, så der er montører
på øen, i tilfælde af at broen bliver lukket.

Anne Mette Wandsøe

Vi skal have en god pris for selskabet, og man bør sikre sig

At medarbejdere fostholdes i 5 år
At der laves bredbånd
At der silcres mod prisstigninger

Vil opfordre til at bestyrelsen indhenter et alternativt til budfra Norlys, det
kunne være interessant at se dem i konkurrence med Energi Fyn.

Hvornår bliver der o/holdt brugermøde igen?

Thomas Elnegaard:

Brugermøde afholdes i henhold til vedtægterne - det forventes af afholde det i
Langelandshallen 31. maj 2021, såfremt covid-I9 situationen tillader det.

Omlving Norlys, så vil det blive taget med tilbage til bestyrelsen.
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Britta Andersen:

Vil man kunforhandle med Energi Fyn?
Uanset om andre måske vil give mere?

Thomas Elnegaard:

Intentionen er at/inde ud af om det er den rigtige pris, som tidligere nævnt.

Bestyrelsen mener, at Energi Fyn er det rigtige valg - bådefor medarbejderne
og"for det de kan gøre for Langeland og detfynske område.

Britta Andersen:

Hvis iklre man spørger andre, så ved man ikke hvad der kan opnås

Thomas Elnegaard:

Der er generelle principperfor prisfastsættelser, som er set ved tidligere
selskabshandler - det betyder, at der nok ikke er den storeforskel på prisen.
Det kan så handle om hvad der knn opnåsfremadrettet, og der mener vi, at
Energi Fyn er det bedste bud.

Joan Madsen-Østerbye:

Spørgsmål til advokaten - hvis fonden bliver opløst, hvemfår så pengene?

Johan Weihe:

Der er ingen opløsning affonden, denfortsætter - så det har ikke været ahuelt
eller været vurderet.

Skulle det opløses, går pengene som nu til almennyttige formå\, medmindre der
opretholdes et selskab, der driver elforsyning som nævnt i vedtægterne.

Dette sagt medforbehold, da det er et fiktivt spørgsmå\, som ikke er lmyttet til
sagen - men det kan selufølgelig undersøges, hvis bestyrelsen ønsker det.

Vil understrege at der ikke er tale om en opløsning affonden - men samme fond
som fortsætter, bare me d andre datterse lskaber.

Peder Hansen

Lidt input til sagen

Ros for valg af Energi Fyn, som er det selskab i Danmark, der har den største
kundetilfredshed.
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Når derforhandles, så bør man sikre en sum penge, som kan oplanlificere de
Iolrale el-installatørers medarbejdere, således at driften på Langeland bedre
s ilve s i nø ds ituat ioner.

Er det lrorrekt, at Energi Fyn laver bredbånd, hvis der er mere end 50 96

tilslutning i et område? - man sknl også huske de positive ting.

Thomas Elnegaørd.

Vi tager input med til bestyrelsen, og det er karrekt at Energi Fyn har en politik
for udrulning af bredbånd ved over 50 96 tilslutning.

Kim Henning Hansen:

Kunne høre i Radio Fyn i går morges, at Jørgen Jensenfra
Bredbåndsforeningen allerede er i gang med at samle underslvifter

Marianne Krag Petersen

Det er ganske normalt, at man indhenterflere tilbud.
Spørger manforskellige steder, kan manfa sammensat den bedste pakke og
dermed tage det rigtige valg.

Thomas Elnegaard.

Det tager vi med til bestyrelsen.

Dirigenten:

Der var indlrommet endnu nogle slviftlige spørgsmål fra Kristine Karlshøj, som
vi iklre nåede grundet den store spørgelyst.

Kristine Karlshøj:

Hvornår og hvordan opstod ideen med at lave et salg til Energi Fyn?

Thomas Elnegaard:

Der har været konsolideringer i branchen i mange år.
Direldøren blev for eksempel ollerede for 20 år siden bedt om at se på mulighed
for sammenlægning.

Forløbetfrem til hensigtserklæringen gennemgikjeg i min beretning.

Kristine Karlshøj:

Hvad betyder ordet demolvatifor bestyrelsen og hvordanvil man agere i
fremtiden når repræsentantskabet og bruger gerne vil i dialog?
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Thomas Elnegaard:

Demolvati betyder formodentlig det samme for bestyrelsen som for andre - men
som Johan Weihe tidligere var inde på, så kan det være en svær støwelse i en

"fond.

Dialogen som vi har nu og gerne vil have fremadrettet, vil vi gå hårdt efter at
kunneJå godkendt hos Fondsmyndighederne iforhold til nye vedtægter.

Det er dog bestyrelsens ansvar i sidste ende og over os er Fondsmyndighederne

Kristine Karlshøj

Er gladfor ot dette spørgsmål kom til sidst og at i åbner opfor dialog, da alle
måske har noget at bidrage med.
Jeg håber, der bliver meget mere dialogfremadrettet, og at der inddrages så
mange som muligt.

Ulrik Bremholm

Det fremgår af vedtægterne, ot der skal laves et referat af mødet - hvad er
planenfor det?

Kim Henning Hansen

Referatetforventes klarførst på ugen, og dirigenten har lovet at godkende det
hurtigst muligt. Det bliver fremsendt straks herefter til repræsentantskabet.

Ad.5 Eventuelt.

Intet

t\.2,22U
Advokat Michael V


