
Slagslunde Fjernvarmelaug
e-mail: SFL@SFLinfo.dk

Referat fra den ordinære generalforsamling, 
afholdt tirsdag, den 8. februar 2011 i Slagslunde Forsamlingshus.

Fremmødte: 112 stemmeberettigede, inkl. 15 fuldmagter.

Indkaldelsen blev sendt ud sammen med dagsordenen, regnskab 2010 og budgetforslag 2011, 
bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer samt bestyrelsens forslag til kontingent for 2011. Det 
reviderede regnskab for 2010 blev udsendt efterfølgende i en revideret udgave p.gr.a. edb fejl i 
første udgave. 

Formanden Marie Louise Allerslev bød velkommen med nedenstående dagsorden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.  Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Marie Louise Allerslev – modtager genvalg
Jørn Ulsing – modtager ikke genvalg

6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
Joe Johansen – modtager genvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Sigrid Friis og Mogens Hansen – begge modtager genvalg

8. Indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2011, hvis vedtægtsændringer vedtages
Bestyrelsens forslag til ændret budget, hvis kontingentet vedtages
Valg af ekstra suppleant, hvis vedtægtsændringer vedtages

9. Eventuelt

Ad 1.
Christian Hartmann blev foreslået af bestyrelsen og valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

1



Ad 2. 
Marie Louise Allerslev redegjorde for bestyrelsens arbejde siden sidst. Den blev godkendt med 
applaus.

I forlængelse af beretningen, foreslog formanden på vegne af SFLs bestyrelse at vedtage en 
udtalelse stilet til Energiministeren og Folketingets Energipolitiske udvalg, hvori der i forlængelse af 
en beskrivelse af de sidste års urimelige prisstigninger på varmen, rettes en opfordring til 
energiministeren om – med varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 i hånden – at diktere E.ON, hvilke 
priser der må benyttes.  
Udtalelsen sendes også til borgmester Willy Eliasen, Egedal Kommune, kontorchef Kamma 
Eilschou Holm Jonassen, Energitilsynet samt pressen.

Forsamlingen gav sin fulde støtte til udtalelsen. Ingen imod. 

Ad 3. 
Regnskabet i den reviderede form blev fremlagt af Jørn Ulsing og godkendt.

Ad 4. 
Jørn fremlagde budgettet og lagde ikke skjul på den lave egenkapital. Der kommer ingen nye 
indtægter, mens der fortsat er løbende udgifter. Budgettet blev godkendt.

Ad 5. 
Jørn Ulsing modtog ikke genvalg. 
Marie Louise Allerslev gjorde opmærksom på, at hendes genvalg ikke nødvendigvis omfattede et 
valg til formandsposten, og at hun – hvis andre måtte ønske det – stillede sit medlemskab af 
bestyrelsen til rådighed. Hun opfordrede til, at andre kræfter med friske øjne trådte til, fordi der skal 
nytænkning til og for at tænke i alternative løsninger i fremtiden. Hun bad forsamlingen om at 
tænke over, om ikke nye kræfter kunne træde til i fremtiden.  Marie Louise gjorde opmærksom på, 
at posten som formand er opslidende, og at man ind imellem også kommer til at begå fejl. Marie 
Louise blev genvalgt med applaus. 

Bestyrelsen foreslog Kaj Madsen at gå ind i bestyrelsen. Kaj modtog opfordringen og blev valgt 
som bestyrelsesmedlem.

Ad. 6. 
Joe modtog genvalg og blev valgt som suppleant.

Ad 7. 
Sigrid Friis og Mogens Hansen modtog begge genvalg og blev valgt. 

Ad 8. 
 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
Kurt Vikær Andersen gennemgik bestyrelsens forslag til ændringer, herunder også indkomne 
forslag til ændringer af bestyrelsens forslag.

Vedr. § 3.1: Der udspandt sig en diskussion vedr. medlemsoptagelse. Paragraffen kom til at lyde 
sådan: ”Som medlem optages ejere og lejere af ejendomme, der får leveret fjernvarme eller har 
mulighed for at få leveret fjernvarme fra Slagslunde Kraftvarmeværk”.  Man kan altså blive medlem 
af SFL enten man er ejer eller lejer af en ejendom. Kun ejeren er stemmeberettiget, hvilket fremgår 
af § 9.1.

Vedr. § 8.3: Her kom teksten til at lyde: ”Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som 
ekstraordinær, sker med mindst 21 dages varsel ved meddelelse til hvert enkelt medlem ved e-
mail eller brev”. 
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Vedr. § 8.4: Her kom den sidste del til at lyde:” Indkomne forslag vil blive rundsendt senest 7 dage 
før generalforsamlingen pr. e-mail, evt. offentliggjort på fjernvarmelaugets hjemmeside samt 
fremlagt på generalforsamlingen.

Vedr. § 12.2: 
Det blev drøftet, om SFL burde have en statsautoriseret revisor, men det blev afvist af 
forsamlingen.

Ovenstående ændringer fik tilslutning af forsamlingen, men da denne ikke opfyldte vedtægternes 
krav om tilstedeværelse af mindst 2/3 af medlemmerne, kunne ændringerne ikke vedtages. De 
øvrige forslag under punkt 8 bortfaldt hermed.

Ad 9. Eventuelt.
Marie Louise rettede en stor tak til Jørn for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen, hvori han i 
mange år har varetaget kassererjobbet. 

Hermed var den ordinære generalforsamling afsluttet, hvorefter man umiddelbart herefter gik over 
til den ekstraordinære generalforsamling.

Referenter: Sigrid Friis og Annalisa Tams

Dirigent: Christian Hartmann.
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