Slagslunde Fjernvarmelaug
e-mail: SFL@SFLinfo.dk

Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 23. februar 2010 i Slagslunde
Forsamlingshus.
Formanden Leif Rasmussen bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Jens Allerslev blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Indkaldelsen er sendt ud
sammen med dagsordenen, det reviderede regnskab og budgetforslag 2010. Efterfølgende er
indkaldelsen lagt ud på hjemmesiden www.sflinfo.dk.
Af fremmødte var der 95 stemmeberettigede, inkl. 1 fuldmagt.
Fra kommunen deltog: borgmester Willy Eliasen, kommunalbestyrelsesmedlem Peter Hansen,
teknisk direktør Jakob Madsen, indkøbschef Peter Elman, afdelingsleder Jørgen Faldt Larsen
2. Formandens beretning. Leif Rasmussen
Beretning sendes som fil til alle medlemmer
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev fremlagt af Jørn Ulsing og godkendt.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Jørn fremlagde budgettet og lagde ikke skjul på at egenkapitalen var for nedadgående, dog var der
håb forude i forbindelse med tilgang af nye medlemmer i det nye år.
Hermed det godkendte ændringsforslag fra Alternativgruppen:
Vedrørende de afsatte kr 30.000 i budgettet til advokatbistand giver generalforsamlingen
bestyrelsen fuldmagt til at overskride denne ramme til advokat-eller revisorbistand, såfremt det
skønnes nødvendigt at indhente juridisk vurdering eller en økonomisk konsekvensanalyse af
kommunens materiale vedrørende overtagelse af værk og net i Slagslunde og det tilbud, det er
forudsat, at den enkelte bruger vil modtage fra kommunen om at overgå til det kommunale
Forsyningsselskab A/S.
5. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
Spørgsmål fra salen hvorfor går hele bestyrelsen? Jan pointerede at bestyrelsen reelt gik af sidste år,
men indvilligede i at forsætte på kraftig opfordring på generalforsamlingen i 2009. Endvidere har
bestyrelsen siddet i 5 år, og nye kræfter bør træde til.

Kåre fra Alternativgruppen opfordrede inderligt til at andre måtte komme på banen, der er forsat
masser af arbejde der skal udføres i fremtiden, vi har brug for en gruppe til at støtte bestyrelsen,
Alternativgruppen indvilligede i at påtage sig bestyrelsesarbejdet, samt Jørn Ulsing modtog
genvalg.
Den nye bestyrelsen består af:
Marie Allerslev, Kåre Dinesen, Kurt Vikaer, Annalisa Tams og Jørn Ulsing.
6. Valg af bestyrelsessuppleant.
Joe Johansen meldte sig og blev valgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Sigrid Friis blev genvalgt som revisor og Mogens Hansen som revisorsuppleant.
8. Status: Kommende varmeforsyning, indlæg fra kommunen
Villy Eliasen indledte denne afdeling med at kommunen havde den opfattelse at varmeforsyningen i
Slagslunde kørte smertefrit. Efter gentagne møder og korrespondance med SFL, fik vi øjnene op for
at noget var helt galt og der skulle gøres noget. Vi skal ikke glemme at E.on har ”grisen” , dvs. de
sætter prisen.
Peter Elman fremlagde kommunens forslag til ny varmeforsyning i Slagslunde, kommunen stifter et
selskab Varmeforsyning A/S der skal stå for levering af varme til borgerne i Slagslunde, prisen er
estimeret til kr. 18.000 pr. år for et gennemsnitshus på 130 m2 med et forbrug på GJ 43,26, det var
ikke muligt at oplyse fordelingen mellem m2 afgift og variabel afgift, i det nye selskab vil brugerne
få indflydelse på denne fordelingsnøgle gennem en vetoret.
Peter Hansen afsluttede med kraftig opfordring til at det er nu I har muligheden for at klippe
båndene til E.on, denne mulighed kommer ikke igen.
Alle medlemmer vil modtage oplæg/tilbud fra kommunen, om konditionerne for indtrædelse i ny
varmeforsyningsaftale. Det enkelte medlem har ca. 3 uger til at beslutte sig. Det kræver dog, at
minimum 90% af medlemmerne tilslutter sig, før det er rentabelt at stifte et nyt selskab, jo flere der
tilslutter sig udover de 90% vil resultere i en billigere varmeudgift pr medlem.
Der er indgået en 4 årig uopsigelig driftaftale med E.on, dvs. E.on er ude om 4 år. Driftsaftalen er
dog endnu ikke detailforhandlet.
Vi er ikke forpligtet til at aftage en vis mængde gas pr år. Prisen på gassen er gennemsigtig, dvs. der
vil kun ske stigninger hvis skatter og afgifter ændrer sig.
Kommunen kører 100% efter ”hvile i sig selv princippet”.
De ca. 12 medlemmer der har sendt en opsigelse til E.on kan stadig nå at komme med i den nye
aftale, så længe der ikke er nedtaget nogen installation eller rørene er afbrudt til den enkelte
ejendom.

9. Status: Gruppesøgsmål mod E.ON
Helle orienterede om at forsikringsselskaberne stadig arbejder på en fordelingsnøgle, der er pt. 9
selskaber i spil. Så snart vi har noget konkret fra advokaten vil alle medlemmer blive orienteret om
de muligheder og risici vi står overfor.
10. Indkomne forslag
Som det fremgår af dagsordenen foreslår bestyrelsen, at der minimum er 2 bestyrelsesmedlemmer
tilstede fra SFL, når forhandlingerne mellem kommunen og E.ON pågår.
Da forhandlingerne mere eller mindre er overstået mellem E.on og kommunen, og SFL må
forvente, at SFL af kommunen vil blive mødt med et nej til at deltage i de direkte forhandlinger
med E.ON, foreslog Alternativgruppen følgende ændring:
For at sikre en så bred opbakning som muligt fra fjernvarmebrugerne i Slagslunde til
en kommunal overtagelse af kraftvarmeværk og net i Slagslunde, anmodes kommunen
om at inddrage SFL's bestyrelse i beslutningsprocessen under de forhandlinger
kommunen løbende har med E.ON, således at SFL derved får indflydelse på den
endelige aftale mellem kommunen og E.ON.
Dette ændringsforslag blev vedtaget.
11. Eventuelt
Ny ”hjælpegruppe” blev stiftet til at arbejde sammen med bestyrelsen bestående af :
Kristel Lotus Louw, Slagslunde Bygade 32
Sonja Pedersen, Slagslunde Bygade 31,
Lene Nielsen, Bakkegårdsparken 9,
Christian Hartmann, Lupinvej 4,
Jens Bjørn Jakobsen, Slagslunde Bygade 47,
Sigrid Friis/Leif Rasmussen / Jens Allerslev
Referenter
dirigent

