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Kære medlemmer af SFL, tidligere medlemmer og forhåbentlig også nye medlemmer.  

Bestyrelsen for SFL udsender hermed referatet fra SFLs generalforsamling, den 5. februar, 2013.  

Som det vil kunne læses i referatet, blev det besluttet at ændre kontingentets størrelse til 200 kr. pr. år. Af 

budgettet for 2013 fremgår det, at det hermed er muligt for SFL at afsætte 100.000 kr. til ekstern bistand i 

forbindelse med købsforhandlingerne med E.ON.  

Kontingentet (200 kr) bedes indbetalt inden 1. marts til SFLs konto i Danske Bank med angivelse af 

afsenders adresse. 

Reg.                    3434 

Kontonr.           3434433495 

Det blev tillige besluttet, at SFL skulle opfordre alle brugere til at indbetale 500 kr. på en af SFL særlig 

oprettet konto med det formål at skaffe de resterende midler til finansiering af omkostningerne.  

Finansieringsbidraget (500 kr) bedes indbetalt inden 1. marts på nedenstående konto i Danske Bank med 

angivelse af afsenders adresse: 

Reg.                    1551 

Kontonr.           3434393760 

På generalforsamlingen anbefalede bestyrelsen at oprette et andelsselskab (a.m.b.a.) til varetagelse af de 

kommende forhandlinger og opgaver.   De til SFL indbetalte beløb kan herefter stilles til rådighed for 

selskabet til betaling af eksterne ydelser i lighed med de støttebeløb, som Egedal kommune og kirken 

indbetaler. Hvis ikke pengene bliver brugt, vil der ske en tilbagebetaling af restbeløbet til brugerne.  

Bestyrelsen håber, at alle støtter bestyrelsens arbejde, denne gang ved konkret indbetaling af såvel 

kontingent som støttebeløb. Uden tilstrækkelige økonomiske midler til den sidste fase må de 

igangværende forhandlinger desværre afsluttes uden resultat.  

Bestyrelsen forventer, at værk og net vil kunne overtages pr. 1. juli, 2013, men har betinget sig, at mindst 

90 % af alle fjernvarmekunder tilslutter sig.  

Det kan allerede nu oplyses, at der vil blive indkaldt til stiftende generalforsamling for andelsselskabet 

den 6. marts, kl. 19, i Forsamlingshuset.  

Indkaldelse med dagsorden samt udkast til vedtægter for selskabet vil blive udsendt snarest. 

 

På vegne af SFLs  bestyrelse, 

Kaj Madsen. 


