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Afdeling 218-0

Referat af ekstraordinert afdelingsm ade
om solceller pt taget.

Tirsdag d. O2.oktober 2OL2 kL 19.30

Sted: Festlokalet i Strandgade nr. 63, kld.

Fremmodt var representanter for 24lejem8l.

Tillige mOdte 3 representanter for Kgbenhavns Energi, Michael Lyngemark,
Morten Stobbe og Niels (praktikant), samt Marianne Kruse Kristiansen,
aktivitets medarbejder i Lejerbos afdeling Gyldenrisparken og tidligere
projektleder p3 et solcelle project I Valby.

Som ordstyrer blev valg: Jon Fogt

Referent: Jan Hyttel

Dirigenten konstaterede mgdet lovlige indvarsling, hvorefter formanden kort
redegjorde for modets emne og presenterede de indbudte gester.

Michael Lyngemark presenterede herefter det pStenkte pilotprojekt bist8et af
de ovrige medarbejdere fra Kgbenhavns Energi.

Der blev fra forsamlingen stillet en rekke sporgsmSl om s8vel teknik som
finansiering. Gennemg8ende var der tilfredshed med den tekniske losning,
men nogen bekymring om hvorvidt tagkonstruktionen kunne holde til den
ekstra vegt. Der blev ligeledes rejst og besvaret sporgsm8l omkring tilfelde af
brand og den debat der har veret rejst i dele af dagspressen omkring dette
sporgsmEl.

Kobenhavns Energi redegjorde for at der selvfolgelig var statiske
unders@gelser i gang vedr. tagets bereevne og at de i pressen rejste
problemer omkring brand byggede p3 fejlagtige oplysninger, som i gvrigt i
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meget ner fremtid ville blive tilbagevist i offentligheden af Beredskabs-
styrelsen.

Omkring finansiering gav en del beboere udtryk for at det var en meget dyr
lOsning og at Kgbenhavns Energi burde deltager med et storre Okonomisk
bidrag, da det jo primart var dem, der kunne profitere af pilotfors@gets
resultater.

Formanden oplyste i den anledning af der allerede onsdag formiddag (d.
03.10.20t2) var aftalt forhandlinger til endelig afklaring af kontrakt, herunder
okonomi, garanti for produktionskapacitet mv.

Forma nden frem lagde herefter nedenst8ende besl utn i n gsforsla g, som
dirigenten satte under afstemning.

"Afdelingsm@det besluttet, at der med Kobenhavns Energi (KE) skal arbejdes videre med at fi
etableret solceller pi taget snarest muligt. I f@rste omgang etableres et pilotprojekt, der skal dakke
en delmangde af fallesstrgm til opgange, fallesrum mv.

Eventuel udvidelse af pilotforsgget fremlagges pi et nyt ekstraordinart afdelingsm6de.

Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til sammen med administrationen i Lejerbo K0benhavn at indgi
en aftale med KE, som giver afdelingen bedst mulige pkonomiske betingelser."

Forslaget blev vedtaget med 3 stemmer imod og resten for.

Msdet blev hevet kl. 2t.t0.

t^"a/|
lon Fogt \/ HyttelAfdelin

Referat udarbejdet d. 07.tO.2072
Jan Hyttel
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