
Referat Generalforsamling Københavns Solcellelaug 2021 

Mødet blev afholdt den 15 marts 2021 kl 17. hos EBO Consult , 

 Arnold Nielsens Boulevard 60, 1., 2650 Hvidovre.    

I forbindelse med Corona restriktioner, var antallet på max 5 personer, så kun bestyrelsen kunne 

mødes fysisk. Følgende var tilstede fra bestyrelsen: Geert  Sommer Formand,  Jørn Rasmussen 

Kasserer, Erik Christiansen,  og Hans Christian Hansen,  samt Andreas Stampe-Villadsen suppleant..  

Der blev holdt 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 2020 samt forelæggelse af be-retning for det forløbne år. 

Forelæggelse af budget 2021. 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: 195 kr./andel  

- Forslag: Vigerslev: 290 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 Andreas Stampe-Villadsen til referant. 

Dirigenten konstaterede at Genralforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med 

vedtægterne, og overgav ordet til Kasserer Jørn Rasmussen  

Ad 2: Godkendelse af regnskab og Formandens beretning.  

Jørn gennemgik regnskaberne for Valbyhallen og Vigerslev laug. 

Valbyhallen: Resultatet på  85.450 kr er ca 38% højere end budgetteret, men dette skyldes 

hovedsagelig salg af resterende solceller til 20.000kr. Resultat per andel 194Kr  

Uden de 20.000kr ville budgetteresultatet være 65.450kr eller knap 6% over produktionsbudgettet.   

Budget for 2021 uændret som for 2020 

Vigerslev: Produktion kører upåklageligt 45.007kr og resultatet 13% bedre end budget.  

Resultat per andel 292Kr  

Budget for 2021 uændret som for 2020 



Formanden konstaterede at vi havde solgt de resterende solceller der havde ligget oplagret til 

20.000 kr.  Derudover at begge anlæg har produceret godt . 

Salget gik til Avedøre gymnasium, og solcellerne vil blive sat op på Gymnasiets tag efter en 

renovering. Produktionen vil være en del af  AVEDØRE Green City. Produktionen fra enhederne vil 

løbende  sammenlignes med produktionen fra helt nye soceller, og evt imod drejelige nye solceller 

også, som sættes op på gymnasiets tag, Resultaterne bruges i undervisningen på gymnasiet.  

Vores aftaler med gode priser for de to laug slutter i hhv  

Udløb Vigersev:  31.12.2022 

Udløb Valbyhallen: 31.12.2025 

Bestyrelsen vil søge at afhænde de to velkørende  anlæg når de udløber.  

 I første gang undersøger vi mulighederne for Vigerslev i løbet af 2021. 

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 195kr/andel, Godkendt 195kr/andel 

Vigerslev:  Foreslået 290kr/andel, Godkendt 290kr/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 blev genvalgt og  Andreas Stampe-Villadsen nyvalgt som bestyrelsesmedlemmer.  

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

genvalgt til Kasserer. De to ovenævnte og  Hans Christian Hansen  udgør resten af bestyrelsen.) 

Ad 7: Valg af en suppleant til bestyrelsen: 

Ingen blev valgt 

 

Ad 8: Valg af revisor. Andreas Stampe.Villadsen vil være intern revisor.  

Ad 9: Eventuelt  

Kl 17.40 takked Dirigenten Erik Christiansen for god ro og orden, og lukkede generalforsamlingen. 

http://www.solcellelauget.dk/

