
 

Referat af  møde mandag d. 9.01.2023 i Energigruppen. 

1. Velkomst til nye 

2. Status 

Tilsagn om støtte til projekt, information til samarbejdspartnere møde med Ole og Martin. 

3. Hvad er vores opgaver jf. ansøgningen gennemgang af tidsplan og   budget. 

4. Valg af rådgiver 

5. Kommende opgaver 

a. samarbejde med samarbejdspartnere.  AAU, RUC BD. HF. Mozart, Zita  

b. indgå aftale med rådgiver 

6.Struktur i gruppen 

a) forventnings afstemning 

7 Dokumentation / Rapportering. 

8. Evt. 

 

Tilstede:  Marit, Bo, Kikki, Mogens S, Mogens L, Karsten, Lise, Chrisser. Afbud fra Rico. 

Ad. 2 Status.      Vi har fået tilsagn fra Energistyrelsen om penge til opstart af projekt. Vi har holde møde 

med Martin Dietz og Ole Boesen om rådgivning.  Kikki lægger ansøgningen, referater samt baggrundsstof 

på Mozarts hjemmesiden. 

 

Ad. 3. Hvad er vores opgaver? 

 Vi gennemgik skemaet, ” Rådgivning i forbindelse med oprettelse af energifællesskab i Havebyen Mozart ” 

(vedlægges referatet)  

Det affødte en del spørgsmål, som jo er det vi skal arbejde med og prøve at få gode løsninger på hen ad 

vejen.   Bla. hvad bliver prisen på strøm i energifællesskabet (EF), bla. som elblilejer, hvordan bliver 

rentabiliteten? 

Den nye lovgivning som er udskudt p.gr.a. valget, forventes at komme på plads i løbet af februar. Bo vil 

kontakte Ulrik for yderligere oplysninger. 

Skal vi tage udgangspunkt i at lovgivningen bliver gennemført, eller vente. Måske kan vi få udsættelse på 

denne baggrund.  

Mogens efterlyste om vi har undersøgt hvem som er interesseret i at få solceller på taget. Det er netop en 

af opgaverne.  



Der skal lave nogle modeller for hvordan de eksisterende solcelle anlæg skal indgå i EF. 

  Det er nok fornuftigt at vi får afklaret en model med ‘radius, fordi det er afgørende hvordan selve 

opsætningen af EF kan blive. Nok en af de første opgaver.  Og hvad den nye lovgivning åbner op for. 

Vi snakkede om hvilken selskabsform og det er netop noget af det som skal afklares.  Det er vigtigt at vi ikke 

laver formålet for snævert og at det bliver fleksibelt. 

Formålet skal formuleres tydeligt Og det skal beskrives hvordan man kommer ind og ud og hvad der sker 

med ejerskabet til evt. solceller, hvis man sælger sit hus. Alle scenarier skal være skrevet ned. Der skal også 

formuleres hvordan man kommer ud af selskabet.  (Det er mange timer, 35 der er afsat til oprettelse af 

selskab) 

Det er nødvendigt at det er et AMBA hvis vi skal samarbejde med Københavns Kommune. 

Vi skal være opmærksom på hvilke værdier firmaer vi vælger har og om de er solide nok, og vi skal vælger 

gode produkter, som ikke er CO2 belastede.  

Vi var lidt usikre på hvad ”Strategisk samarbejde med eksterne”, fra skemaet egentlig betyder.     

Senere skal vi vælge elselskab. 

Vigtigt at el- systemet kommer til at kunne tåle større belastning. Altså at det fremtidssikres. 

 Obs. Må vi sætte solceller op inden projektet er afsluttet?     

Ad. 4.   Vi vælger EBO fordi de er et større firma og har flere ressourcer.   Karsten kontakterne.EBO. Når vi 

får kontrakten får vi den til gennemsyn. Skal vi have en jurist til at se på det? Måske Jakobs jurist. Karsten 

giver også besked til Ole og Martin. 

Ad.5.   Kommende opgaver. 

Møde og kontrakt med EBO Consult. Vi afventer deres kontrakt. Vi håber på at EBO Consult kan få betaling 

efterfølgende.  Ellers skal vi ud og skaffe penge.   Det er muligt at søge om forskud, dog max 60%. Bo 

foreslog at vi skal prøve at låne nogle penge fra Havebyen. 

Det kan også være godt at få præsideret opgaverne yderligere kontrakten som supplement til 

timeopgørelse.   

6.Struktur i gruppen  

Lise foreslog at vi nedsatte en form for sekretariat som kunne træffe beslutninger uden at alle er involveret.     

Det kan være svært at nå at sætte sig ind i tingene og træffe beslutninger.      Nogen som læser igennem 

uden at være teknisk kyndig. 

Vi snakker mere om det på næste møde.  

Karsten kontakter AAU og Chrisser kontakter RUC som er vores samarbejdspartnere. De har typisk 

studestart 1. feb.  

Evt.   PS. Der er valg til Radius bestyrelse fra 27. februar til 20. marts  

Næste møde.  D.23.kl.19.00 i klubhuset. Kiki bestiller rummet og sørger for nøgle.     På dette møde 

gennemgår vi de manglende punkter. 



Til orientering vedlægger jeg oplæg til Lokaludvalget om Bydelsplan vdr. grøn omstilling som John har 

udarbejdet.  Jeg ( Chrisser) er tilknyttet BMU udvalget som interesseret.  

 

Referat Marit og Chrisser.   


