Vedtægter
for
Fonden Langelands Elforsyning

1.

Navn og hjemsted

1.1

Fondens navn er Fonden Langelands Elforsyning.

1.2

Dens hjemsted er Langeland Kommune.

2.

Formål

2.1

Fonden Langelands Elforsynings formål er at medvirke til fremskaffelse og
distribution af energi til forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, som på
enhver måde har tilknytning til elforsyningen. Fonden Langelands Elforsyning kan
selv eller sammen med andre - enten direkte stå for aktiviteterne eller kan placere
disse i selskaber med begrænset ansvar i forhold til den selvejende institution.

2.2

Fondens formål er endvidere at medvirke til bevarelse, restaurering eller genopbygning
af installationer, som er eller kan være en del af elforsyningens historie i
forsyningsområdet.

2.3

Fonden kan derudover støtte almennyttige initiativer for det langelandske område
efter bestyrelsens valg så vidt muligt med relation til Langelands Elforsynings virke
på øen.

3.

Fondens stifter

3.1

Fondens stiftere var i 1969 I/S Langelands Elværk, Rudkøbing Kommunale Elforsyning
og Langelands Elselskab.

3.2

Stifterne har ingen særlige rettigheder eller fordele udover det i vedtægterne nævnte.

4.

Kapitalforhold

4.1

Fonden opfylder lovgivningens kapitalkrav for erhvervsdrivende fonde.

4.2

Fondens grundkapital udgjorde pr. 1. januar 2000 kr. 6.548.747.
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5.

Bestyrelse

5.1

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet
blandt repræsentantskabets medlemmer snarest muligt efter brugermødet.

5.2

Bedømt på det tidspunkt hvor valget foretages, skal bestyrelsen bestå af 2 medlemmer
bosiddende i den tidligere Tranekær Kommune, 3 medlemmer bosiddende i den
tidligere Rudkøbing Kommune og 2 medlemmer bosiddende i den tidligere
Sydlangeland Kommune.

5.3

Valg gælder for 3 år, således at der hvert år er 2 eller 3 medlemmer på valg.
Valget gælder ubetinget for hele valgperioden.

5.4

Samtidig vælger repræsentantskabet 3 suppleanter - 1 bosiddende i hver af de 3
tidligere kommuner. Disse valg gælder for 1 år ad gangen.

5.5

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

5.6

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden, eller i hans fravær næstformanden, finder
det fornødent eller når et bestyrelsesmedlem kræver det. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. De af
bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens, eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.

5.7

Bestyrelsen kan ved almindelig afstemning beslutte, at der skal udbetales vederlag
for bestyrelsesarbejde. Vederlag må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt
efter hvervets art og arbejdets omfang.

5.8

Bestyrelsen kan indkalde repræsentantskabet for drøftelse af væsentlige
spørgsmål.

5.9

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af
samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et medlem har altid ret til at få tilført sin mening til
protokollen.

6.

Direktion

6.1

Bestyrelsen kan ansætte en direktion, som skal varetage den daglige drift.

7.

Hæftelser

7.1

Fonden hæfter kun med egne midler for sine forpligtelser.
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8.

Tegningsregler

8.1

Fonden tegnes af en direktør sammen med formanden eller af en direktør sammen med
2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

8.2

Bestyrelsen kan meddele prokura.

9.

Regnskab og revision

9.1

Fondens regnskabsår løber fra 1. januar - 31. december.

9.2

Revision af fondens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret
revisor.

10.

Anvendelse af overskud

10.1

Fondens overskud anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelserne.
Bestyrelsen kan endvidere bestemme at eventuelt overskud tillægges grundkapitalen i
henhold til fondslovgivningens regler herom.

10.2

Ved aflæggelse af fondens årsregnskab sammenlægges årets resultat med resultatet fra
de seneste fire årsregnskaber. Det samlede resultat i den 5-årige periode
sammenholdes med fondens samlede uddelinger i samme periode. Bestyrelsen kan
foretage uddelinger, i det omfang de samlede uddelinger i den 5-årige periode ikke
dermed overstiger 30 % af det samlede resultat i perioden. Uddelinger skal ske under
iagttagelse af lovgivningens krav.

11.

Vedtægtsændring og opløsning

11.1

Ændring af vedtægtens bestemmelse og opløsning sker i henhold til
fondslovgivningens regler.

11.2

Ved opløsning af fonden skal resterende kapital tilføres et selskab eller lignende, som
viderefører elforsyningsaktiviteterne for Langeland. Hvis denne juridiske enhed ikke
længere har særlig tilknytning til Langeland eller er et privatejet selskab uden
brugerindflydelse, skal kapitalen dog anvendes til almennyttige initiativer for det
langelandske område efter bestyrelsens valg, så vidt muligt med relation til LEFs
virke på øen.
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12.

Brugermøde

12.1

Fonden Langelands Elforsyning er forpligtet til en gang om året inden udgangen af
maj måned at indkalde til brugermøde.

12.2

En bruger er enten en eller flere personer eller et selskab, som aftager el og har
rådighed over en eller flere elinstallationer i LEF NET A/S’ bevillingsområde.

12.3

Brugermødet indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved annoncer i
lokale dagblade eller ved særskilt meddelelse til hver enkel bruger.

12.4

En deltager i brugermøder er enten en personlig bruger eller en person med skriftlig
fuldmagt fra en bruger.

12.5

Enhver deltager har adgang til brugermøder, når denne senest 3 hverdage før
brugermødet har afhentet adgangskort på LEF´s kontor. Andre har adgangsret og
taleret ifølge med deltager.

12.6

Mødet afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden for fondens bestyrelse orienterer om driften i det forløbne år
3. Brugerne orienteres om fondens og selskabernes regnskab og økonomiske
stilling
4. Valg til repræsentantskab
5. Eventuelt

12.7

Valgbar er bedømt på tidspunktet for indkaldelse til brugermøde enhver personlig
bruger, personer tilhørende dennes husstand og personer udpeget af en bruger, som er
et selskab, når personerne er myndige og ikke er under værgemål eller samværgemål.

12.8

Hver deltager har en stemme. En deltager kan dog stemme ved fuldmagt fra anden
bruger. Ingen deltager kan medbringe mere end 2 fuldmagter.

13.

Repræsentantskab og repræsentantskabsmøde

13.1

Repræsentantskabet består af 58 medlemmer, hvoraf 16 skal være bosiddende i den
tidligere Tranekær Kommune, 26 i den tidligere Rudkøbing Kommune og 16 i den
tidligere Sydlangeland Kommune.

13.2

Valg gælder for 3 år ad gangen, idet der hvert år så vidt muligt skal afgå 1/3 af
repræsentantskabets medlemmer i de 3 tidligere kommuner. Ingen kan vælges eller
genvælges i det år man er fyldt eller fylder 70 år.

13.3

Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøder i henhold til punkterne 5.1 og 5.9.
Herudover kan 1/10 af repræsentantskabets medlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer
kræve, at der indkaldes til repræsentantskabsmøde snarest muligt.
Repræsentantskabsmøder indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved
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skriftlig meddelelse til hvert medlem.
13.4

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af samtlige
medlemmer er til stede.

13.5

Repræsentantskabets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

13.6

Over forhandlingerne i repræsentantskabet skal der føres en protokol. Umiddelbart
efter hvert møde udsendes referat til alle medlemmer. På det næstfølgende
repræsentantskabsmøde skal af referatet fremgå, om alle har godkendt referatet eller
om nogen har bemærkninger. Et medlem har altid ret til at få sin mening ført til
protokol.

13.7

Fonden skal snarest vederlagsfrit fremsende årsregnskab samt dagsorden og referater
for repræsentantskabsmøder til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.
Årsregnskab skal udsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødet, hvor
regnskabet behandles. Dagsorden skal udsendes senest 8 dage før mødet og referater
skal udsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Vedtaget i Rudkøbing Kommunalbestyrelse den 31. marts 1969
Sv. Nilsson
Vedtaget på Langelands Elselskabs generalforsamling den 31. marts 1969
Carl Hansen
Ændringerne af §§ 9,11 og 12 er vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 1976
Carl Hansen
formand
Ændringerne af vedtægternes § 11 og § 13 er vedtaget på generalforsamlingen den 11. juni
1985
Carl Krøyer
formand
Ændringerne af vedtægternes § 9, § 11, § 13, § 16 og § 17 er vedtaget på generalforsamlingen
den 13. juni 1988
Hans Ivan Didriksen
formand
Ændret af Den Selvejende Institution Langelands Elforsyning den 2. december 1999
Hans Ivan Didriksen
formand
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Efter krav fra Energistyrelsen er vedtægterne korrigeret den 27. april 2004
Hans Ivan Didriksen
formand
Vedtægternes § 4 er ændret af Den Selvejende Institution Langelands Elforsyning den 26.
april 2006.
Vedtægternes § 4 er ændret af Den Selvejende Institution Langelands Elforsyning den 4. juli
2006.
Vedtægternes § 4 er ændret af Den Selvejende Institution Langelands Elforsyning den 4.
september 2006.
Vedtægternes § 1 er ændret af Den Selvejende Institution Langelands Elforsyning den 11.
september 2006.
Vedtægternes §§ 1, 5, 8 og 13 er ændret af Fonden Langelands Elforsyning den 23. april
2007.
Vedtægternes § 11 er ændret af Fonden Langelands Elforsyning den 26. maj 2015.
Vedtægternes §§ 2, 5 og 10 er tilladt af Erhvervsstyrelsen ved brev af 19. april 2016 og er
besluttet af fondens bestyrelse den 25. april 2016.
Rudkøbing, den 25. april 2016.
Bestyrelsen:
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