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Referat fra repræsentantskabsmøde den 28. april 2022 

Sted: Cortex Park 18B 

Tid: Kl. 18.00 

 

Formand Ulla Egknud bød velkommen 

 

0. Formalia 

Mødet er indkaldt rettidigt ved, at dagsorden og øvrige dokumenter er udsendt og lagt op på hjemmesiden 

rettidigt jf. vedtægterne. 

 

Afstemning er med håndsoprækning med undtagelse af valg til bestyrelsen, som vil foregå skriftligt i 

tilfælde af kampvalg. 

 

Næstformanden Henning oplyser, at mødet er beslutningsdygtigt, da 39% af de stemmeberettigede 

medlemmer er repræsenteret til mødet. 

1. Valg af dirigent 

Mathias Kristensen foreslås af bestyrelsen og blev enstemmigt valgt. 

 

2. Valg af referent 

Sebastian Ahlefeldt foreslås af bestyrelsen og blev enstemmigt valgt. 

 

3. Bestyrelsens beretning 

Formanden afgav mundtligt beretning, hvor hun var inde på følgende punkter:  

● Der er blevet forhandlet ny rammeaftale med Energi Fyn. 

● Der har været leveringsproblemer med udstyr. Der bliver arbejdet på at finde alternativer. 

● Daglig leder Mads er stoppet og er blevet erstattet af Thomas, som nu har en dobbeltrolle som både 

daglig leder og teknisk medarbejder. 
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● Der bliver set på udlicitering af opgaver til pludseligt opståede problemer, i form af større drifts- og 

vedligeholdsopgaver, samt backup i tilfælde af nedbrud, som de frivillige ikke har mulighed for at 

løse med kort varsel. 

 

4. Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

5. Gennemgang af regnskab for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 

Næstformand Henning Islund gennemgik regnskabet. 

Overskud på kr. 172.176, skyldes at der er et mindre forbrug på visse poster. 

Egenkapitalen er derfor blevet bedre. 

 

Revisionsselskabet har ikke påført nogen kommentarer til regnskabet.  

 

Regnskabet er enstemmigt godkendt. 

 

6. Forelæggelse ved bestyrelsen af budgetforslag samt fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet bliver sat ned med 3 kroner, da der er mindre vedligeholdelse der skal spares op til samt 

besparelser på andre poster. 

 

Budgettet lægger sig op af tidligere års budgetter.  

 

Der er ingen spørgsmål til budgettet. 

 

Budgettet er godkendt enstemmigt af repræsentantskabet. Kontingentet sænkes til kr. 47 pr. måned. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Der er 5 poster til bestyrelsen på valg og hele den nuværende bestyrelse modtager genvalg. Der er ingen 

modkandidater og derfor fortsætter bestyrelsen uden ændringer. 

 

Bestyrelsen består af: 

 Henning Blume Islund 

 Anders Jørgensen 

 Ulla Egknud 

 Aske Kiehn 

 L. Philip Balfour 
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Der forekommer ingen ændringer i bestyrelsen da alle ønsker at genopstille da der var ingen konkurrerende 

opstillinger. 

 

Følgende stiller op som suppleant og blev genvalgt uden modkandidater: 

 Alex Brunebjerg  

 

8. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet PwC. 

PwC er enstemmigt genvalgt 

9. Eventuelt 

Der er intet under eventuelt. 

 

Formanden takker de fremmødte for et godt møde og dirigent fik overrakt vin, som tak for hans indsats. 

 

 

Odense,    

 

 

 

 
 

 

Formand, Ulla Egknud  Dirigent, Mathias Kristensen 

 

3. juni 2022




