
Fælles generalforsamling i Kbhs Solcellelaug for Njalsgade/Valby-lauget samt 
Vigerslev-lauget
Den 17. marts 2016 kl 16-17
Sted:  Hos Erik Christiansen, C/O EBO Consult A/S

Arnold Nielsens Boulevard 60,1, 2650 Hvidovre.

Referat:

1. Jørn Rasmussen valgtes som dirigent og Geert Sommer som referent. 

2. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht.
vedtægterne og overlod herefter først ordet til sig selv som kasserer og 
gennemgik regnskab 2015 og budget 2016 for de to selskaber. Der er en 
nedsættelse af revisionsbeløbet, der skyldes at bestyrelsen har besluttet, at 
skifte revisor. 
Regnskaber og budgetter blev godkendte. 
Herefter fremlagde Andreas Villadsen formandens beretning for 2015. Det 
ser nu endelig ud til,at der er en mulighed for at få opstillet de resterende 
solceller, som Valbyhallens tag ikke kunne bære. Se pkt. 4. 
Beretningen blev godkendt.

3. Fastsættelse af udbetaling: Det blev besluttet at udbetale 110 kr. pr. andel i 
Valby-lauget og på bestyrelsens opfordring blev beløbet hævet fra 255 kr. til
300 kr. pr. andel i Vigerslev-lauget. 

4. Bestyrelsens forslag om at opsætte de resterende solceller, alternativt 
tilsvarende nye, blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen arbejder videre 
med dette.

5. Gebyr for salg af andele forbliver uændret på 300 kr. inkl. moms.

6. Valg:
    Jørn Rasmussen og Hans Christian Hansen blev genvalgt for en 2-årig         
periode. Andreas Stampe-Villadsen træder tilbage som formand og træder ud 
af bestyrelsen. Geert Sommer træder som suppleant ind i bestyrelsen som 
menigt medlem for 2 år. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen 
sig.



7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Andreas Stampe-Villadsen blev valgt for 
1 år.

8. Valg af revisor: Økonomimedarbejder Jeannette Lindof.

9. Eventuelt. Der var ikke noget til dette punkt.

     Generalforsamlingen sluttede kl. 17.40 og den afgående formand takkede 
for god ro og orden samt for et godt samarbejde i årenes løb.  Erik 
Christiansen takkede Andreas for hans store og engagerede arbejde som 
formand.
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