
 
 

 

 

Fælles generalforsamling i Kbhs Solcellelaug for Njalsgade/Valby-lauget samt 

Vigerslev-lauget 
Den 26. marts 2013 kl 16-17 

Sted:   Hos Erik Christiansen, C/O EBO Consult A/S 
 Strandmarksvej 27 A, 2650 Hvidovre. 

 
 

Referat: 
 

1. Erik Christiansen valgtes som dirigent og Hans Chr. Hansen som referent.  
 

2. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. 
vedtægterne og overlod herefter først ordet til kasserer Jørn Rasmussen 

som gennemgik regnskab 2012 og budget 2013 for de to selskaber, 

hvorefter Andreas Villadsen fremlagde formandens beretning for 2012 (se 
bilag til dette referat). 

 
3. Regnskab 2012 Njalsgade/Valby-lauget udviste et resultat på 33.124 kr. 

Anlægget har ikke været i drift i 2012, så indtægten på 50.000 kr. 
stammede alene fra Kbh’s kommune, der herved kompenserede for den 

manglende opsætning af anlægget på Valbyhallen. Generalforsamlingen 
valgte at følge bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte, da en 

reserve ønskes bibeholdt til evt. brug ved opsætning af ca. halvdelen af 
solcelleanlægget, som dags dato endnu ikke er opsat på Valbyhallens tag. 

Det skal i den forbindelse dog nævnes, at solcellelauget har fået nye og 
forbedrede vekselretter - betalt af Kbh’s kommune - i forbindelse med 

nedtagning af anlægget på Njalsgade og opsætning på Valbyhallens tag. 
Generalforsamlingen godkendte regnskab 2012. 

 

4. Budget 2013 Njalsgade/Valby-lauget lagde op til et elsalg på 100.000 kr. 
og et forventet resultat på 82.600 kr. samt et forventet udbytte pr. andel på 

188 kr. Dette resultat er således baseret på, at kun halvdelen af det 
oprindelige anlæg er opsat og i drift! Bestyrelsesformanden håber og 

arbejder hårdt på, at få resten af anlægget sat i drift i indeværende år. 
Generalforsamlingen godkendte budget 2013. 

 
5. Regnskab 2012 Vigerslev-lauget udviste et resultat på 36.867 kr. og et 

forslag til udbyttebetaling på 240 kr. pr. andel. Generalforsamlingen 
godkendte regnskab 2012 samt udbyttebetalingen. 
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6. Budget 2013 Vigerslev-lauget lagde op til et elsalg på 48.930 kr. og et 

forventet resultat på 35.130 kr. samt et forventet udbytte pr. andel på 228 

kr. Generalforsamlingen godkendte budget 2013. 
 

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

8. Erik Christiansen og Peder Vejsig Pedersen samt 1. suppleant Geert 
Sommer blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Geert Sommer 

skal deltage på bestyrelsesmøderne fremover. 
 

9. Der var genvalg af Skovbo Revision, men bestyrelsen har bemyndigelse til 
at finde en anden revisor inden næste generalforsamling for derved at spare 

på udgifter. 
 

 
 

Med venlig hilsen 

 
Referent  

Hans Christian Hansen 
 

Bilag: Formandens beretning 
 


