
REFERAT:   

Generalforsamling for interessenter i Valbyhallen-lauget og Vigerslev-lauget, 11 marts 2019 kl 17 

 

Indkaldelse med dagsorden:   

Generalforsamlingen, holdes mandag den 11. marts 2019, 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 2018 samt forelæggelse af beretning for det forløbne år. 

Forelæggelse af budget 2019. 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: 155 kr./andel - Forslag: Vigerslev: 330 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. Erik Christiansen & Peder Vejsig Pedersen - er på valg 

for en 2-årig periode. - Derudover består bestyrelsen af Geert Sommer, Jørn Rasmussen & Hans 

Christian Hansen  

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 Geert Sommer 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 der ikke er sket noget i årets løb. I al fald ikke noget negativt. Begge 

anlæg har produceret godt – især også på baggrund af det solrige vejr. 

Formanden fremlagde regnskabet for de to laug, da kassereren var forhindret i at komme.  

Valbyhallen: Resultatet på  78.677kr er ca 13,4% højere end budgetteret.  

Budget for 2019 uændret som for 2018  

Vigerslev: Produktion kører upåklageligt og resultatet 19% bedre end budget.  

Budget for 2019 uændret som for 2018 

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 155kr/andel, Godkendt 155kr/andel 

Vigerslev:  Foreslået 330kr/andel, Godkendt 330kr/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:  

 Erik Christiansen & Peder Vejsig Pedersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.  

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

genvalgt til Kasserer. Derudover består bestyrelsen af  Hans Christian Hansen.) 

 

Ad 7: Valg af en suppleant til bestyrelsen: 

Andreas Stampe-Villadsen blev valgt 

 

Ad 8: Valg af revisor. Rådgivningsselskabet Rudersdal blev valgt som revisorer. 

 

Ad 9: Eventuelt 

 

En investor var mødt op for at takke bestyrelsen for veludført arbejde.  

Formanden har foreslået at vi giver en gave til vor utrættelige kasserer, webmaster og meget mere,  

Jørn Rasmussen. Det var den øvrige bestyrelse enige i, og gaven vil blive overrakt snarest muligt. 

 

Kl 17.20 takkede Dirigenten Erik Christiansen for god ro og orden, og lukkede generalforsamlingen.  

 

http://www.solcellelauget.dk/

