
Ekstraordinær generalforsamling i AB Skjalm Hvide 
26. September 2012 
 
 
Tilstede: 32 andele repræsenteret, heraf 11 ved fuldmagt. 
 
Bestyrelsen repræsenteret ved: formand Poul Hansen, næstformand Sophus Bang, kasserer Morten 
Mau Jensen og Bo Olsson 
 
 
1. Konstituering 
Generalforsamlingen valgte Rene Rud Mikkelsen som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 
Sophus Bang blev valgt som referent. 
 
2. Opsætning af solceller på biograftaget mod Sigerstedgade. 
Poul Hansen faldt i august over et indlæg fra KE i ABF. KE søgte to andelsforeninger som 
testejendomme for opsætning af solceller. Poul mailede straks og tilkendegav vores interesse. Efter 
at have set vores ejendom blev KE vilde i varmen for at bruge os. Betingelsen er at anlægget skal 
være opsat og køre i uge 43! Altså en ekstrem stram tidsplan. 
 
Der er 3 faktorer der kan hindre projektets gennemførelse: 
- Hvis generalforsamlingen stemmer imod bestyrelsens forslag. 
- Hvis Københavns Kommune ikke giver tilladelse til opsætning af anlæg. (KK har givet lovning på 
en hastebehandling) 
- Hvis biograftagets konstruktion ikke er stærk nok. (Hvis GF stemmer for forslaget sender KE en 
statikker ud og besigtiger biografen i morgen, 27. september 2012.) 
 
I forbindelse med projektet skal vi have lagt nyt pap på biograf taget. Vi har indhentet 3 tilbud. Vi 
har valgt det billigste til 113.000,- Det dyreste fra Icopal virkede meget gennemarbejdet og 
professionelt, men kostede ca. 80.000,- mere. 
Udover nyt pap får vi udgifter til div. el-arbejder, stillads og naturligvis selve solcelleanlægget. 
Indregnet 20.000,- til uforudsete udgifter, har vi forventet udgift på 812.000,- 
 
Da vi pt. har 3 mio. i kassen vil der altså stadig være 2 mio. tilbage (som budgetteret) til at 
gennemføre faskineprojektet, hvis det bliver aktuelt.  
 
Reflekser fra solceller burde ikke være et problem. Panelerne er refleksbehandlede og diffuserer 
lyset. 
 
Vi har undersøgt og indhentet priser på opsætning af solcelleanlæg på biografens modsatte side. Det 
vil selvfølgelig medføre en ny økonomi og ikke være i tråd med den stramme tidsplan. 
 
Hensigten er dog efterfølgende at etablere anlæg på den anden side. Med anlæg på halvdelen af 
denne side, vil vi være selvforsynende. Vi kan måske ligeså godt opsætte anlæg på hele tagfladen. 
Pt. er det dog lovgivningsmæssigt, ikke rentabelt at sælge overskudsstrømmen. (Man får blot 60 øre 
pr. KwH mod de 220 øre man køber den for). En mulighed er at lade AB Sigersted være med i 



projektet og lade dem aftage halvdelen af nordsiden. 
 
Som det ses på forslaget vil udgiften til anlægget være hentet hjem på under 10 år og vi vil være 80-
90% selvforsynende med strøm. 
 
Herefter er ordet frit til debat og dirigenten opfordrer forsamlingen til ikke at gå i tekniske detaljer. 
 
Søren Pedersen mener ikke, at AB Sigersted skal have del i vores besparelse. Mener de må betale 
for at bruge vores tag. 
 
Glenn mener, at det nok er givet godt ud, i forhold til at imødegå evt. klager over gener fra 
naboforeningen. 
 
Rene Rud Mikkelsen(RRM) har følgende kommentarer.  
Er vi sikre på KE? (tror ikke på det før et underskrevet papir). 
 
Poul Hansen (PH): KE har fået pengene af politikkerne og de vil nok få svært ved at overholde 
tidsplanen hvis de skal til at vælge en anden forening. 
 
RRM: Hvad er den forventede levetid på solcellerne? 
PH: Ifølge KE er der tale om højkvalitets kina-paneler med en anslået 40-årig levetid. 
RRM: Forventet vedligehold - vi tegner en 5-årig service aftale, men reparationer skal vi selv betale, 
og det kan vi ikke spå om. 
RRM: 10.000,- for stillads virker meget billigt, bekymring for om budgettet holder. 
PH: Prisen er undersøgt, opsætning af stilladset er med i tilbuddet på tagpaparbejdet, vi skal så bare 
betale leje af stilladset de ekstra dage der skal til for at opsætte anlægget. 
 
Søren Wallin (SW): Hvad sker der hvis vores tagpapfirma forsinkes?  
PH: Det er en risiko, men alle adspurgte firmaer er bekendt med vores meget stramme tidsplan. 
SW: Energiprisstigninger....? 
PH: Vi formoder at prisen på el vil være fortsat stigende. 
 
Arne: Er der blevet undersøgt et andet tilbud på solceller?  
PH: Det har vi ikke. Men KE mener det er et godt tilbud. 
 
Henning har fået et løst bud på samme løsning og samme vilkår til max 500.000,- 
 
Arne kunne godt tænke sig at man undersøger vintersituationen, tiltag til at fjerne sne fra 
solcellerne. 
 
Når vi producerer sender vi strøm til nettet når vi ikke producerer trækker vi fra KE. 
 
Bo: man kunne måske eltrace solcellerne? 
Søren P: det gør man ikke. 
 
Efter debatten gik forslaget til afstemning ved håndsoprækning. 
 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag. 



 
3. Eventuelt 
Poul informerer om den d.d. afsendte stævning mod KE. Det lykkelige udfald vil være, at KE 
erkender deres tilsagn om tilskud til faskiner og vi kan gennemføre projektet.  
Det er vores primære påstand, altså at KE skal give os hele det lovede beløb. 
Vores sekundære påstand er, at KE skal dække begge foreningers udlæg, godt 300.000,- hver, samt 
sagens omkostninger. 
Vi kan selvfølgelig også risikere at tabe sagen og ende med en stor advokatregning.  
Det skal dog bemærkes at vi i Pouls mangeårige karriere i bestyrelsen, har vundet alle de mange 
sager vi har ført. 
 


