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Referat fra Generalforsamling for interessenter i Njalsgade- og Vigerslevlauget afholdt 28 marts 2011
Referat fremgår under de enkelte punkter fra indkaldelsen – se nedenfor.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referent.
Erik Christiansen valgtes som dirigent og Hans Christian Hansen som referent.
2. Godkendelse af regnskab for 2010 samt forelæggelse af beretning for det forløbne år. Forelæggelse af budget 2011. Regnskab og budget er vedlagt/medsendt.
Regnskab/budget for Njalsgade behandles først. Derefter Vigerslevregnskabet/budgettet. Den mundtlige beretning er fælles for laugene.
Det udsendte regnskab for 2010 og budget for 2011 godkendtes uden
kommentarer. Formandens beretning for begge laug blev taget til efterretning.
Specielt om Njalsgade anlægget:
Det højst problematiske forløb med ombygning på taget har nu stået på i over 3
år med nedsat strømproduktion. Forløbet har generelt været præget af en elendig sagsbehandling af Københavns Kommune, hvor tavshed, manglende overholdelse af aftaler, direkte beskadigelse af solceller, demontering af ledninger,
tilstøvning af vekselrettere, flytning af solceller uden forudgået aftale og skygning
for solindfald pga. opsætning af store ventilationsrør har været dominerende
problemer. Forløbet har været stærkt uacceptabelt og det har alene været pga.
en ekstraordinær ihærdighed og personlig indsats fra solcellelaugets formand
(Andreas Villadsen) og solcellelaugets kassererJørn Rasmussen at produktionstabet ikke er blevet større. Da man nu fra kommunens side har meddelt at man
agter at isoleret hele taget med 40 cm isolering i denne sommer, så er tiden inde
til en fraflytning af taget. Solcellelauget øjner nu en mulighed for enten at flytte til
taget på Valbyhallen (tagets bæredygtighed er godkendt) eller taget på Skt. Annæ Gymnasium. Dette forudsætter at følgende skal falde på plads:
A)
En lejeaftale skal etableres mellem solcellelaug og ejeren af det nye tag
B)
En aftale med Dong om at kontrakten og priserne kan fortsætte skal forhandles på plads. Erik Christiansen følger op på dette punkt via Thomas
Brændgaard fra Gaia Solar. Såfremt vi ikke kan overføre aftale med Dong til
et nyt tag må vi forblive og kæmpe kampen på det gamle tag i Njalsgade.
C)
Flytteaftale med Københavns Kommune skal på plads. Der er angiveligt
afsat 300.000 kr fra Københavns Kommune til flytning af anlægget. Gaia Solar skal stå for flytningen, såfremt denne bliver aktuel.

Specielt om Vigerslev anlægget:
En gruppe af anlægget var stået af, men dette blev repareret i midten af marts.
Der er behov for vedligeholdelse af anlægget for at undgå lignende nedbrud i
fremtiden. Bl.a. skal nogle dioder fjernes fra anlægget og ledningsophæng efterses og justeres. Tre medlemmer fra bestyrelsen vil anvende en dag i den kommende tid på at gennemføre denne vedligeholdelse, så lavet sparer udgifter til
håndværkere.
3. Fastsættelse af udbetaling.
- Forslag: Njalsgade: 200 kr./andel
- Forslag: Vigerslev: 215 kr./andel
Skatteregnskab er udsendt med regnskabet. Af dette fremgår, at der ikke skal
betales skat af udlodningerne for de to laug.
Forslag til udbetaling af andele blev godkendt og vil blive iværksat hurtigst
muligt efter Generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag. Ingen.
5.
6.
-

Fastsættelse af gebyr for salg af andele.
Det foreslås, at gebyret udgør 300 kr. incl. moms pr. ekspedition (uændret).
Godkendt uden kommentarer
Valg til den fælles bestyrelse for begge laug.
Erik Christiansen og Peder Vejsig Pedersen er på valg for en 2-årig periode.
Derudover består bestyrelsen af Andreas Villadsen, Jørn Rasmussen og Hans
Christian Hansen
Godkendt uden kommentarer

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Sten Geert Olsen er på valg.
Godkendt uden kommentarer

8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Skovbo Revision.
Godkendt uden kommentarer
9. Eventuelt.
Der rettes en speciel stor tak til bestyrelses formandens og kasseres store
og utrættelige arbejde med at bibeholde en acceptabel produktion i vores
anlæg til trods for Københavns Kommune manglende samarbejdsvillighed.
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Referent Hans Christian Hansen

