
REFERAT:   

Generalforsamling for interesssenter i Valbyhallen-lauget og Vigerslev-lauget, 12 marts 2018 kl 17 

Til stede: Geert Sommer, Jørn Rasmussen, Peder Veisig  Pedersen, Erik Christiansen og Andreas  

Stampe-Villadsen  

 

Indkaldelse med dagsorden:   

Generalforsamlingen, holdes mandag den 12. marts 2018, kl. 17.00 hos EBO Consult, Arnold Nielsens 

Boulevard 60, 1., 2650 Hvidovre.  

Der holdes fælles generalforsamling for de to laug: Valbyhallen og Vigerslev med følgende 

Dagsorden for generalforsamlingen:  

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Godkendelse af regnskab for 2017 samt forelæggelse af beretning for det forløbne år. 

Forelæggelse af budget 2018. Regnskab og budget er vedlagt/medsendt. Regnskab/budget for 

Valbyhallen behandles først, derefter Vigerslev. Den mundtlige beretning er fælles for laugene.  

3. Fastsættelse af udbetaling. - Forslag: Valbyhallen: 500 kr./andel - Forslag: Vigerslev: 500 kr./andel 

Årsrapport og skatteregnskab ligger på hjemmesiden: www.solcellelauget.dk/om_lauget  

4. Indkomne forslag: - Ingen  

5. Fastsættelse af gebyr for salg af andele. - Det foreslås, at gebyret udgør 300 kr. incl. moms pr. 

ekspedition (uændret). 

6. Valg til den fælles bestyrelse for begge laug. - Geert Sommer, Jørn Rasmussen & Hans Christian 

Hansen er på valg for en 2-årig periode. - Derudover består bestyrelsen af Erik Christiansen & Peder 

Vejsig Pedersen  

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. - Andreas Stampe-Villadsen er på valg.  

8. Valg af revisor.  

9. Eventuelt. 

Ad 1: Erik Christiansen blev valgt til Dirigent og Andreas Stampe-Villadsen til referant. 

Dirigenten konstaterede at Genralforsamlingen var lovligt indkaldt i fuld overensstememlse med 

vedtægterne, og overgav ordet til Formanden Geert Sommer 

 

Ad 2: Formandens beretning.  

Formanden konstaterede at den eneste større ting i året 2017 var beslutningen om at sælge de knap 

45% af solpanelerne, som det nu gennem flere år ikke var lykkes at finde et brugeligt tag /alternativ 

tag til. Panelerne sælges i blokke á 6kWp og tilbydes til interesserede medlemmer først.  

Derudover havde lauget 4 havarerede Invertere  som dækkes under regnskab.  

Kasserer Jørn Rasmussen fremlagde renskabet for de to laug.  

Valbyhallen: Resultatet på  44.722kr er ca 23% lavere end budgetteret. Dette skyldes en mindre 

produktion og en dyr regning på reparation da 4 Invertere pludselig var stået af i januar 2017. Fejlen 

blev først konstateret i februar ved opgørelsen af produktion og repareret i marts. 

Nedbruddet skyldes mest sandsynligt at en elektriker for Kbhs kommune havde koblet et udtag på 

vores anlæg til Valbyhallens forbrug, men da det er næsten umuligt at bevise, har vi droppet sagen 

overfor kommunen. Budget for 2018 uændret som for 2017  



Vigerslev: Produktionkører upåklageligt og var ca 4% højere end budgetteret, og resultatet 14% 

bedre end budget. Budget for 2018 uændret som for 2017 

Formandens beretning og regnskaberne for de to laug blev godkendt. 

Budgetterne for de to laug blev ligeledes godkendt.   

 

Ad 3: Fastsættelse af udbetalingerne:  

Udbetalingerne for de to laug blev vedtaget til: 

Valbyhallen:  Foreslået 500kr/andel, Godkendt 500kr/andel 

Vigerslev:  Foreslået 500kr/andel, Godkendt 500kr/andel 

Årsrapport og skatteregnskab kan findes på hjemmesiden: www.solcellelauget.dk/ om lauget 

 

Ad 4: Indkomne forslag:  

Ingen nye forslag 

 

Ad 5: Fastsættelse af gebyr:  

Gebyr for salg af andele incl. moms vedtaget til 300kr, uændret.  

 

Ad 6: Valg til den fælles bestyrelse for begge laug for 2 år:  

Geert Sommer , Jørn Rasmussen og  Hans Christian Hansen blev valgt ind som 

bestyrelsesmedlemmer.  

(Under den senere konstituering blev: Geert Sommer genvalgt til formand og Jørn Rasmussen 

genvalgt til Kasserer. Derudover består bestyrelsen af Erik Christiansen og Peder Vejsig Pedersen og 

Hans Christian Hansen.) 

 

Ad 7: Valg af en suppleant til bestyrelsen: 

Andreas Stampe-Villadsen blev valgt 

 

Ad 8: Valg af revisor 

Charlotte blev genvalgt som revisor 

Ad 9: Eventuelt 

Under diskussion om udbytte for Valbyhallen blev der forespurgt om der var dækning hvis Kbh’s 

kommune ikke ville overtage anlægget i 2024, og lauget måtte betale for nedtagning.  

Efter en diskussion om kommuners ret til stadig at producere solstrøm som,  følger Loven om 

Elforsyning som giver visse problemer, blev det antydet at kommunen stadig ville kunne få lov at 

producere solstrøm hvis ”målet er opnå en en vis energistandard” for bygningen. Hvis det ikke blev 

overtsget af Kbh’s kommune, diskuterede forsamlingen diverse scenarier for alternative løsninger, 

bl.a.  at overdrage det til ”Valbyhallens venner”.  

http://www.solcellelauget.dk/


Da kommunen i tilfælde af at de overtager anlægget, kan videreføre det med retten til 

Nettoafregning, var der enighed om at det stadig var attraktivt for dem, selvom markedsprisen ligger 

på omkring 20-25 øre per kWh.   

Der blev vedtaget at i år 2020 vil man forhandel om overtagelse, og hvis ikke kommunen vil overtage 

anlægget, kan vi, hvis det bliver nødvendigt, dække os ind ved at tilbageholde en vis del af 

overskuddet i årene 2021-24. Sammen med den nuværende formue, vil det kunne dække en evt. 

nedtagning . Der er pt 349.000kr før udlodning, mellem 150-200.000 efter udlodning, som sammen 

med 4 år á 50.000kr skulle dække.  

For Vigerslev er formuen 88.600kr som stort set udloddes, men der burde ikke være noget problem i 

at Radius overtager anlægget. Anlægget kører meget stabilt og er anbragt på en af Radius’s 

transformerstationer. 

Yderligere  blev det nævnt at det første pakke á 6 kwh med 20 paneler fra resterne af valbycellerne , 

er solgt for de 12.500 kr incl. Moms og opsat med nye invertere og måler. For evt. interesserede 

købere kan meddeles at anlægget er tilmeldt Energinet via nettet, og man kan slippe for besværlig 

kommunikation ved at afkrydse at overskudsstrøm til nettet sendes gratis ud i nettet. Alternativt kan 

det sælges via Vindstød 

Kl 17.25 takkede Dirigenten Erik Christiansen for god ro og orden, og lukkede generalforsamlingen.  

 


