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Referat fra generalforsamling for interessenter i Njalsgade-lauget og i
Vigerslev-lauget mandag den 26. marts 2012
Andreas Villadsen, formand for bestyrelserne i de to laug, konstaterede at generelforsamlingen var rettidigt og lovligt indkaldt. Dernæst valgtes Andreas Villadsen til dirigent og Hans Christian Hansen til referent. På generalforsamlingen var 3 medlemmer fra bestyrelsen samt yderligere tre laug medlemmer til stede.
1. Regnskab 2011 for begge laug samt formandens beretning for 2011 blev godkendt (beretning vedlagt). Følgende udbetalingerne pr. andel blev godkendt:
- Njalsgade: 200 kr.
- Vigerslev: 260 kr.
2. Kasserer Jørn Rasmussen fremlagde forslag til budget 2012 for de to laug.
I Vigerslev lauget med 27 andelshavere af tilsammen 154 andele forventes et resultat på godt 35.000 kr med et udbytte pr. andel på 231 kr.
I det nu nedtagne ”Njalsgade” laug med 66 andelshavere af tilsammen 440 andele forventes et resultat på 88.000 kr. med et udbytte pr. andel på 161 kr. Resultatet fremkommer bl.a. ved at Københavns Kommune giver en erstatning på 50.000
kr. for driftstab indtil august 2012, hvor anlægget forventes genopstået på Valby
Hallens tag, hvorved der forventes en elproduktion svarende til 30% af en årsproduktion. Formanden blev bedt om at undersøge de forsikringsmæssige forhold. Såfremt ansvaret for nedtagning og opsætning af vores solceller er overgået
til Københavns Kommune, så kan lauget måske fritages for forsikringspræmien
på 7.300 kr. årligt i denne periode.

3. Indkomne forslag: Der udspandt sig en længere diskussion om de besværligheder der har været med skat som udsender udvidet selvangivelse til laugmedlemmer uden erhvervsmæssig virksomhed. Løsningen er, at disse laugmedlemmer
afkrydser rubrik 71 i selvangivelsen med flg. ordlyd: ”Har du en ikke erhvervsmæssig virksomhed eller er din virksomhed ophørt tidligere end 2011”.

4. Fastsættelse af gebyr for salg af andele.
- Det foreslås, at gebyret som udgør 300 kr. incl. moms pr. ekspedition tages op til revision af bestyrelsen og evt. helt fjernes.
5. Valg til den fælles bestyrelse for begge laug.
- Andreas Villadsen, Jørn Rasmussen og Hans Christian Hansen blev genvalgt for en 2-årig periode.

-

Derudover består bestyrelsen af Erik Christiansen og Peder Vejsig Pedersen.
6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Sten Geert Sommer blev genvalgt.
7. Valg af revisor. Skovbo Revision genvalgtes.
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