
REFERAT:  

Generalforsamling for interessenter i Valbyhallen-lauget og Vigerslev-lauget, 9 marts 2020 kl 17 

 

Indkaldelse med dagsorden:   

Generalforsamlingen blev afholdt  mandag den 9. marts 2020, kl. 17.00 hos EBO Consult, 

Arnold Nielsens Boulevard 60, 1., 2650 Hvidovre.  

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 2019 samt forelæggelse af beretning for det forløbne år. 

Forelæggelse af budget 2020. 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: 145 kr./andel - Forslag: Vigerslev: 190 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 Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i fuld overensstemmelse med 

vedtægterne indkaldt 21 februar, og overgav ordet til Kasserer Jørn Rasmussen og til Formanden 

Geert Sommer 

 

Ad 2: Regnskaberne for de to laug og Bestyrelsens beretning. 

Jørn Rasmussen fremlagde regnskabet for de to laug:  

Valbyhallen: Resultatet på 63.307 kr  er ca 2900 kr højere end budgetteret.  

Budget for 2020 foreslås uændret som for 2019,  60.405 kr  

Vigerslev: Det blev nødvendigt at udskifter en inverter til knap 10.000 kr,  

Så resultatet for 2020 var 29.063 kr  eller godt 10.000 kr under budgettet på 39.630 kr,  

Budget for 2020 foreslås uændret som for 2019 

Formanden Geert Sommer konstaterede, at der var holdt to bestyrelsesmøder i løbet af året – en 

Inverter blev skiftet på Vigerslev anlægget.  Antallet af solskinstimer lavere end solåret 2018, men 

stor set som normen. 

Bestyrelsen arbejder på laugenes fremtid, med udløb af aftaler på hhv 31.12.2022 for Vigerslev og  

31.12.2025 for Valbyhallen. 



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 145kr/andel, Godkendt 145kr/andel 

Vigerslev:  Foreslået 190kr/andel, Godkendt 190kr/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 & Hans Christian Hansen, 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, Erik Christiansen & Peder Vejsig Pedersen.) 

 

Ad 7: Valg af en suppleant til bestyrelsen: 

Andreas Stampe-Villadsen blev valgt 

 

Ad 8: Valg af revisor. Andreas Stampe-Villadsen  blev valgt som revisor uden vederlag. 

 

 Ad 9: Eventuelt: 

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

 

http://www.solcellelauget.dk/

