Generalforsamling i Københavns Solcellelaug I/S
tirsdag den 20. marts 2007 kl. 18.30
-

generalforsamling for interessenter i Njalsgade-lauget og i Vigerslev-lauget

-

mødested : Kantinen i Njalsgården, Njalsgade 13, 5. sal, 2300 København S

Formanden for Københavns Solcellelaug, Erik Christiansen, bød velkommen og foreslog en hurtig
besigtigelse af solcellerne på taget, som efterfølgende blev gennemført.
Blandt de fremmødte interessenter blev Jytte Hansen herefter valgt som dirigent, og Peder Vejsig
Pedersen, fra bestyrelsen, påtog sig at lave referat.
Regnskabet blev fremlagt af Jørn Rasmussen fra bestyrelsen, som også besvarede en række
spørgsmål fra salen.
Herefter kom den mundtlige beretning fra Formand Erik Christiansen:
Mundtlig ledelsesberetning for 2006.
Sidste år stod vi overfor 3 udfordringer:
1. Vi skulle træffe beslutning om overtagelse og igangsættelse af andre projekter.
2. Vi skulle have forhandlinger med politikere i Folketinget og embedsmænd i Energistyrelsen
og Skatteministeriet om ensartede skatteregler for vind- og solenergiinvesteringer.
3. Vi skulle drøfte den fremtidige finansiering og organisering på det administrative plan.
Vi har behandlet alle 3 udfordringer i det forgangne år – nogle punkter mere succesfuldt end andre.
Generalforsamlingen besluttede, at igangsætte nye projekter i selvstændige juridiske enheder. Det
fik vi gjort med købet af Vigerslev-anlægget, der blev udbudt i 154 andele og solgt i løbet af ingen
tid. Vi havde regnet med at komme i gang med Artillerivej-projektet, hvor vi allerede har en aftale
om lån af et stort tag; men som alle ved, har der indenfor de seneste år været gang i fusionerne i
energiselskaberne, hvor DONGEnergy er blevet den store energispiller i Danmark. Fusionen, hvor
Københavns Energi (KE) indgik, forløb gnidningsfrit, men KE’s visionære udspil om solenergi og
oprettelsen af Solbørsen er blevet væk i fusionen. Vi venter stadig på en afklaring af
DONGEnergy’s holdning til solenergiprojekter.
Bestyrelsen har henvendt sig til Det Energipolitiske Udvalg i Folketinget for at formå udvalget til at
sikre et ensartet skattemæssigt grundlag for deltagere i vindmølle- og solcellelaug. Udvalget sendte
sagen til Skatteudvalget, og i forbindelse med dette udvalgs behandling af vor henvendelse
redegjorde skatteminister Kristian Jensen for sin holdning til ensartede regler for laugene. Der var
ingen hjælp at hente, idet ministeren ikke så anledning til at ændre reglerne. Redegørelsen
indeholder nogle udredninger omkring vindmøllelaugenes historiske skattemæssige begunstigelser
og nogle sammenligninger med solprojekter i parcelhuse, som er helt misvisende i forhold til vor
organisation og finansiering.
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Ministerens redegørelse skal måske ses i sammenhæng med Regeringens energipolitiske udspil, der
blot én gang nævner ordet ”sol” – og det er i forbindelse med solvarme. Solen lyser ikke meget på
Regeringens udspil, og det på trods af at Berlingske den 5. februar 2007 offentliggjorde en meget
interessant Gallup-undersøgelse. Af undersøgelsen fremgår, at 94 % af alle adspurgte mener, at
solenergien skal opprioriteres. På den baggrund må det undre, at der politisk set er så ringe fokus på
solenergien.
Vi har forsøgt at påvirke på forskellig vis, f.eks. ved artikler i bl.a. tidsskriftet ”Bæredygtige Byer &
Bygninger”, der udgives af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger. Tidsskriftet udsendes bl.a.
til beslutningstagere i stat og kommuner.
Derudover holdt vi den 6. maj 2006 Danmarks første Solenergidag på Brønshøj Torv i København,
og solen strålede fra en skyfri himmel hele dagen. Dagen var arrangeret sammen med Teknologisk
Institut, Energitjenesten, Københavns Kommune, Gaia Solar, Solarcity Copenhagen og private
firmaer, der fremviste produkter, der producerer energi via solen. De besøgende fik sig nogle ”ahaoplevelser” ved at besøge de enkelte stande. Vi fik flere tilmeldinger til vor venteliste for købere til
kommende solcelleprojekter.
2006 sluttede af med en fornem indstilling af solcellelauget til en EU-pris, der skulle overrækkes i
forbindelse med EU-Kommissionens afvikling af den såkaldte ”European Sustainable Energy
Week” i slutningen af januar og begyndelsen af februar 2007. En komité af særligt kompetente
energifolk, havde udvalgt solcellelauget som et af de 5 bedste initiativer i Europa i 2005-6 indenfor
kategorien ”bæredygtige fællesskaber”. Lauget var i kamp med et energiprojekt for Venedig, 2
regionsprojekter fra Østrig og Tyskland samt Växjö kommune. Växjö vandt på baggrund af
visionen om en fossil-fri by med en række spændende initiativer – men lauget fik meget hædrende
omtale ved gennemgangen af projekterne, netop fordi laugsstrukturen sikrer en folkelig forankring
ved energiprojekter i byerne – noget som EU-Kommissionen lægger meget vægt på. Der var
indstillet ca. 150 projekter fra hele Europa, så lauget kan være helt tilfreds med EU-Kommissionens
indstilling – også fordi vi er den eneste NGO’er blandt de indstillede.
Det er da herligt, at EU lægger mærke til os, når det nu skorter så meget på den hjemlige interesse.
Driftsmæssigt har 2006 været både et år med konsolidering og med udvikling.
Njalsgade-anlægget har haft sit første fulde produktionsår, mens Vigerslev-anlægget er kommet til.
Produktionen på Njalsgade-anlægget har ikke helt levet op til forventningerne, og i bestyrelsen vil
vi i samarbejde med leverandøren forsøge at finde ud af, hvorfor produktionen er ca. 6 % lavere end
forventet. Det skal undersøges, om det er placeringen af modulerne, der skal justeres – hvis det
overhovedet kan lade sig gøre. Tagfladerne hælder en smule, så det kan have indvirkning på
energiproduktionen.
Det vil fremgå af budgettet for 2007, at vi regner med en mindre reduktion i produktionen end
forudsat i budgettet for 2006.
Vigerslev-anlægget har produceret i nogle år, før vi købte det, så her kender vi produktionstallene.
De svarer til det forventede.
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Administrativt har vi en kamp med DONGEnergy om afregningerne. Produktionsaflæsningerne
foregår via fjernaflæste målere, der er opstillet egenhændigt af DONGEnergy. Selskabet kræver så
et gebyr for fjernaflæsningerne, selv om vi aldrig har accepteret dem. I Njalsgade aflæste vi selv
månedstallene og indberettede dem til Københavns Energi, hvorefter der blev afregnet. Kassereren
Jørn Rasmussen fører en hidsig kamp med DONGEnergy om gebyrerne, men det er ikke den eneste
kamp. Vi modtager betalinger for produktionen, men da anlæggene også kræver strøm, så køber vi
strøm over elnettet. I Vigerslev sker der en automatisk modregning af produktionstal og el-forbrug,
mens der i Njalsgade sendes et hav af fakturaer på det ene og andet. Årsagen er, at Vigerslev i
DONGEnergy’s EDB-system er oprettet på én konto, mens Njalsgade er oprettet på to konti, hvor
der ikke kan ske modregning mellem de to konti. Det kan ikke ændres uden videre. Derfor
modtager vi hver måned mellem 16 og 20 breve fra DONGEnergy om de forskellige afregninger.
Når man så ser indholdet af afregningerne, så vil de fleste nok forstå, at kassereren – og formanden
– er kommet på noget af en administrativ opgave. Vi håber på, at EDB-systemet kan ændres hurtigst
muligt, så det er mere kundevenligt.
Som det fremgår af dagsordenen foreslår vi en ændring af varetagelsen af revisionsopgaven, og det
vil vi komme tilbage til under punktet på dagsordenen. Jeg vil dog straks understrege, at vi på ingen
måde er utilfreds med samarbejdet med revisor, men at økonomien nok taler for en anderledes
håndtering af revisionsopgaven.
Nogle interessenter har haft svære opgør med skattevæsenet om udvidet selvangivelse. Vor revisor
er af den opfattelse, at der er tale om en fejl fra skattevæsenets side, og at man skal tage kontakt til
sit skattecenter for at få undertrykt fejlen i EDB-systemet – her har vi igen et system. Da vi skal
angive alle interessenters navne m.m. til anpartskontrolordningen, er det herfra meddelelsen om
udvidet selvangivelse automatisk er udgået, fordi der er tale om et I/S. Senere skal vi gennemgå
skatteregnskaberne, så her kan der måske være anledning til spørgsmål og udveksling af erfaringer
med skattevæsenet.
I forlængelse af de økonomiske betragtninger foreslår vi også en billigere korrespondance i
forbindelse med generalforsamlingerne, men det kommer vi også tilbage til under punktet på
dagsordenen.
2006 har været et år, præget af mange udfordringer, både udviklingsmæssigt og administrativt. 2007
bliver nok det år, hvor tingene bliver bragt mere på plads, og lad os så håbe på, at
beslutningstagerne får øjnene op for solens potentiale i Danmark. På den anden side af Øresund er
de ved at finde vejen.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde om alle mulige og
umulige opgaver – ikke mindst tak til kassereren Jørn Rasmussen for sit ihærdige arbejde med
afregningerne.
Med disse ord overlader jeg beretningen til forsamlingens behandling.
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Efter beretningen var der nogle opklarende spørgsmål fra salen.
Der var en af interessenterne, der ikke kunne forstå, hvorfor det var vigtigt at presse politikerne.
Svaret på dette var, at den eksisterende solbørs, som solcellelauginitiativet lever af, er afhængig af
politik blandt andet hos Københavns Energi / Dong. På et tidspunkt var der allokeret 20 mio. kr. til
solbørsen hos KE. Disse er tilsyneladende nu forsvundet.
Herefter skulle solcellelaugets budget for 2007 godkendes. I den forbindelse blev det foreslået at
justere udbyttet for Njalsgadeanlægget i budgettet til 277,- kr. pr. anpart i forhold til de påtænkte
290,- kr.
Dette skyldes en 6% mindre produktion end budgetteret, (ca. 750 kWh / kWp).
Det blev foreslået, at man burde undersøge, hvad merydelsen ville være ved at flytte modulerne på
det ene tag direkte mod syd. Peder Vejsig Pedersen mente, at det burde kunne give ca. 1%.
Det blev besluttet, at dette skulle belyses nærmere.
Det blev desuden nævnt, at der var gebyr fra Dong Energy på fjernaflæsning, og at
Njalsgadeanlægget blev drevet med 2 konti. 10% af indskud på 1.320.000,- kr. for
Njalsgadeanlægget ville blive udloddet for første års drift.
Udbetaling fra Njalsgade og Vigerslev blev foreslået til 300,- kr. pr. andel og 145,- kr. pr. andel for
13 og 6 måneder. Da anlæggene forventes at have en levetid på mere end de aftalte 20 år med KE,
er der en ekstra fordel her.
Regnskab og budget blev vedtaget af forsamlingen.
Der var ikke fremkommet forslag til yderligere behandling.
Gebyr på salg af andele blev fastlagt til 300,- kr. inkl. moms.
Efterfølgende var der valg til bestyrelsen.
Både Erik Christiansen og Peder Vejsig, som var på valg, opnåede genvalg for en 2-årig periode.
Som suppleant blev valgt Kim Kamp Børme.
Forslag om at undgå at bruge statsautoriseret revisor, for at spare penge, blev vedtaget. Det var dog
ikke muligt at få nogen i forsamlingen til at melde sig. Derfor blev det besluttet at lade bestyrelsen
finde frem til en brugbar revisorløsning.
Udbetaling af udbytte ville ske i løbet af ca. 14 dage.
Skatteregler fra revisor er vedlagt referat. For 2007 gælder for Njalsgadelaug, at 247,- kr. er
indtægt, 9,- kr. er renteindtægt og 307,- kr. er underskud.
Som afskrivning kan man vælge at fratrække 25% af investering pr. år i 4 år, eller man kan vælge
5% afskrivning pr. år.
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Afslutningsvis var der debat om, hvad der generelt kan gøres for at fremme sagen, blandt andet med
henvisning til det folkeejede koncept og ideen med at etablere CO2 neutrale bygninger eller byer.
Eventuelt brev til Folketingets energiudvalg om den tyske ”feed in tariff” kunne være en ide.
Det blev også foreslået at sælge sol-el til Vattenfall.
Endelig blev det foreslået at forbedre hjemmesiden. Dette var dog ikke muligt med den økonomi,
der er til rådighed.

Peder Vejsig Pedersen
Referent
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