Referat

Odense den 15. marts 2017

Generalforsamling Dansk Solcelleforening
Onsdag den 15. marts 2017 kl. 10.00
SEKRETARIATET, Arbejdsgiverne, Magnoliavej 2-4, 5250 Odense SV
mødelokale F
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
Advokat Jakob Kirkegaard Hansen (JKH) blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen iht. foreningens vedtægter var rettidigt
varslet. JKH konstaterede herefter, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Der var 16 fremmødte stemmeberettigede og 2 afgivne fuldmagter ud af 30 mulige
stemmeberettigede.
2. Valg af referent
Branchekonsulent Carsten Essler Helmer (CEH) blev valgt som referent.
Stemmetællere: Carsten Essler Helmer, Maria Duerlund Bergholm.
3. Formandens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil være vedhæftet referatet fra generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Revideret regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2016 blev gennemgået.
Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Ændring af §17 stk. 1
Fra: Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til
stede eller repræsenteret.
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Til: Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed
Forslaget blev enstemmigt vedtaget (102 stemmer ud af 102 mulige).
6. Forelæggelse af bestyrelsens budget og aktivitetsliste til vedtagelse
Budget for 2017 blev fremlagt og vedtaget.
Flemming Kristensen: Tidligere arrangementer har været finansieret vha.
sponsorater, men kommende arrangementer kan godt komme til at koste
penge.
Revisionen gjorde opmærksom på at:

Søren Rise gjorde opmærksom på, at dette vil blive taget til efterretning og
medlemmerne vil blive spurgt til deres indplacering i medlemskategorierne.
7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet fastholdes på nuværende niveau.
Dette blev vedtaget.
8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
Hele bestyrelsen er på valg, og siddende bestyrelsesmedlemmer kan vælges.
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Følgende blev valgt ind i bestyrelsen, og på et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand, Flemming Kristensen, Eniig Forsyning A/S
Næstformand og kasserer, Søren Rise, TEKNIQ VE-Installatør
Jan Vedde, European Energy A/S
Helge Andersen, Solarpark DK A/S
Alex Pedersen, Klima-Energi A/S
Torben Christensen, Fronius Danmark ApS
Yakov Safir, RACELL - Saphire Techologies ApS
Kasper Kåre Andersen, Jual Solar A/S
Suppleant: Kim Slavenski, Phønix Tag Energi A/S
Suppleant: Nicolai F. Andresen, ATsolar ApS

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen anbefaler Deloitte.
Deloitte blev valgt

10. Eventuelt
Flemming Kristensen: Det er vigtigt, at vi påvirker det politiske system. Her er
målgruppen både lokale politikere, folketingsmedlemmer mv. for at tale solcellernes sag. Til denne kommunikation har bestyrelsen udarbejdet 3 foldere,
der kortfattet beskriver Dansk Solcelleforenings udfordringer og forslag til
forbedringer. Folderne kan tages med hjem, og evt. kommentarer skal meddeles i indeværende uge til Flemming inden den endelige udgave trykkes i
stort antal.
Søren Rise: DSF har en liste over de personer, der sidder i det energipolitiske
udvalg. Denne liste udsendes og må gerne bruges af alle medlemmer til at
påvirke lokale politikere.
Søren Rise: Ansvaret for Tekniske Forskrifter overgår fra Energinet.dk til
Dansk Energi. DSF arbejder for at få udarbejdet en positivliste for at lette arbejdsgangen.
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Søren Rise: Der har været afholdt møde vedr. solcellernes udvikling fremadrettet. Analyseforudsætningerne er grundlag for, hvad Energinet.dk ser efter
2050. De anvendte analyseforudsætninger er ikke korrekte. DSF skal arbejde
for at fremskaffe valide og korrekte data.
Søren Rise: Bortskaffelse af solcelleanlæg. Vi bør have en fælles holdning.
Helge Andersen: Producenter, der med i PV-Cycle, kan bortskaffe panelerne
gratis.
Nicolai Andresen: De 5 punkter, der kom frem under sidste konference,
kommer de videre til politikerne på Christiansborg?
Flemming Kristensen: Punkterne er taget med til politikerne, Energistyrelsen
og Energikommissionen mv. gennem møder og mails.
Finn Skov: Det er vigtigt, at vi alle fortæller den samme historie.
Kim Slavensky: Mulighed for at søge midler til at speede processen op omkring udbredelse af solceller (EUDP).
Flemming Kristensen: I EUDP programmet er sol overhovedet ikke nævnt, så
det er andre kanaler, der skal benyttes.
Torben Christensen: Er trådt ind i arbejdet omkring TF. Det er næsten udelukkende personer fra vindenergibranchen, der sidder med. Men manglen af
personer fra solcellebranchen blev gjort meget klar, og at de skal være en del
af fremtiden i arbejdsgruppen.
Søren Rise: Er i gang med at forsøge at lave et projekt, hvor der placeres solceller på taget af f.eks. en svinestald. Landbrug & Fødevarer er positive over
for projektet.
Helge Andersen: Har været til møde med ProjektZero i Sønderborg. Sønderborg er meget positive over for solceller, og der er ikke oplevet power-cut på
Linak, siden solcellerne blev sat op.
Finn Skov: Det kunne være en ide at lade ProjektZero fortælle den positive historie til en af vores konferencer/arrangementer.
Søren Jeppesen: Vi skal med sikkerhed ikke argumentere imod vind.
Søren Rise: Vi fokuserer på de gode solcellehistorier og ikke på vind.
Flemming Kristensen: Vi taler ikke ned om vind. Vi taler derimod om energimix mellem sol og vind.
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Nicolai Andresen: Hvad er tidshorisonten mht. regler mv.?
Flemming Kristensen: Det er noget af det, nogle af partierne har planer om at
bringe i spil i forligskredsen hen over foråret.

Med venlig hilsen
Flemming V. Kristensen, formand Dansk Solcelleforening
Carsten Essler Helmer, sekretariatet, Dansk Solcelleforening
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Referatet er godkendt af:
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