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Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Meddelelser fra formanden.

Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar.

Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for
2016 og budget for 2017.

Advokat Johan Weihe vil senere fortælle os om hvilke love og regler
der gælder for erhvervsdrivende fonde.

Vi har jo fået ændret Fondens vedtægter, så det er muligt at foretage
udlodninger til almennyttige formål på Langeland.
I forbindelse med arbejdet med ændringen af vedtægterne gjorde
Erhvervsstyrelsen vores advokat Johan Weihe opmærksom på – at
Fonden Langelands Elforsyning skulle overholde kravet om at
flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i en fond ikke må vælges af et
repræsentantskab.

Erhvervsstyrelsen bad samtidig om, at vi inden udgangen af marts
måned 2016 kom med vores forslag til hvordan vi ville opfylde det.
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Vi skrev til Erhvervsstyrelsen, at vi mente vores vedtægter er meget
demokratiske og de har været det siden Langelands Elforsyning blev
oprettet i 1969. Og at vi ikke mente det var i brugernes interesse at
ændre på - at hele bestyrelsen blev valgt af vores repræsentantskab.
Den 12. juli i år modtog vi brev fra Erhvervsstyrelsen, hvor de
meddelte.

Jeg citere:

Efter en konkret vurdering af de samlede omstændigheder i denne sag
har styrelsen imidlertid på det foreliggende grundlag besluttet ikke at
foretage sig yderligere for så vidt angår § 5 i fondens vedtægt, om at
et repræsentantskab udpeger den samlede bestyrelse i fonden.
Det vil sige – vi kan fortsætte som vi hidtil har gjort.
Det er vi i bestyrelsen meget glade for.

Det vil sige, at valg til bestyrelsen til maj 2017 vil foregå som i år.
Vi vil dog forbedre optælling af stemmer, så der ikke går så lang til
med det.
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På brugermødet i maj måned blev der spurgt til mere åbenhed om
bestyrelsens arbejde og efter brugermødet blev formandens beretning,
samt referaterne fra brugermøde og repræsentantskabsmøde lagt på
vores hjemmeside.

Så i dag kan man se følgende, der er relateret til bestyrelsens arbejde.

Årsrapport for koncernen
Vedtægter Fonden Langelands Elforsyning og LEF NET
Valgprocedure
Formandens orientering fra brugermøde 2016
Referat fra brugermødet 2016
Referat fra repræsentantskabsmødet maj 2016
Vilkår for adgang til LEF NET A/S tomrør

Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi fremover vil ligge ud på
hjemmesiden og offentliggøre.
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På vores sidste bestyrelsesmøde for 3 uger siden blev vi enige om, at
fra og med 2017 ligger vi også følgende ud på vores hjemmeside, så
alle har adgang til det.
- Bestyrelsens forretningsordner
- Bestyrelsesmøde protokoller fra alle selskaber, undtagen
eventuelle lukkede punkter
- Finansiel strategi
- Retningslinjer for markedsføring og sponsorater
Vi mener hermed at have tilgodeset de fremsatte ønsker om mere
åbenhed.

Vores vedtægter giver som nævnt, nu bestyrelsen mulighed for at
uddele større beløb til almennyttige formål på Langeland.
Bestyrelsen har besluttet hvordan proceduren for uddelinger skal
være.

På bestyrelsesmødet i april hvor årsregnskabet for året før godkendes,
besluttes samtidig det beløb - der uddeles i det indeværende år.
Beløbet vil fremgå af årsrapporten.
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Samtidig med materiale til brugermøde og repræsentantskabsmøde i
maj udsendes - offentliggøres puljens størrelse, samt betingelser for at
kunne komme i betragtning. Ansøgninger kan indsendes til fonden fra
offentliggørelsen og frem til 15. august.

På bestyrelsesmødet i september behandles de indkomne ansøgninger.

Overrækkelse af udlodninger foretages primo oktober.

Vi meldte ud sidste år, at bestyrelsen var indstillet på at give 8 til 10
millioner til den nye svømmehal, hvis vi fik lov til det.
Vi ved ikke om der kommer en svømmehal på Langeland, men vi er
selvfølgelig stadig indstillet på at støtte en svømmehal økonomisk.
Det vil dog nok kræve, at en kommende svømmehal ikke bliver
kommunalt ejet. Da kommunen betragtes som medstifter af Fonden
Langelands Elforsyning og fonde må ikke udlodde midler til sine
stiftere.
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Vi indgik i 2015 en aftale med TDC om brug af vores tomrør.
I dag er det YouSee, der er en del af TDC, der tager sig af kunderne.

YouSee afholdt et flot arrangement på Hou skole den 14. november i
år - hvor de indviede opgraderingen af de første hurtigere
internetforbindelser i Lohals området. Der deltog små 100 mennesker
og de første var blevet tilsluttet hurtigere internetforbindelser.
Vi er glade for at det er lykkedes og håber forstærkningen af
internetforbindelserne fortsætter her på Langeland.

På brugermødet i maj orienterede jeg om, at vi havde fået tilladelse til
at udlægge et nyt søkabel fra Kragholm til Strynø.
Søkablet er lagt ud og Strynø har igen to 10 kV forbindelser til
Langeland. Det blev en investering på knap 2 millioner kroner.

Jeg vil slutte med at udtrykke bestyrelsens tak til alle vore
medarbejdere for en god og loyal arbejdsindsats.

Ligeledes en tak til repræsentantskabet for jeres interesse for LEF.

Hermed overlader jeg ordet til dirigenten.

