Referat af

REO’s generalforsamling
den 10. marts 2018 kl. 13.00
hos CEPOS, Landgreven 3, 1301 København K
Som generalforsamlingens dirigent havde bestyrelsen valgt Leif Hansen. Han
meddelte, at generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor lovlig og
beslutningsdygtig.
Han gav derfor ordet videre til REOs formand, Thomas Grønlund Nielsen, som
skulle aflægge:
1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Thomas indledte beretningen med at konstatere, at det dagen efter – d. 11.
marts 2018 – var syvårsdagen for Fukushima-ulykken i Japan. Det har været syv
magre år for atomkraft. Han håbede nu på de syv fede år og fandt det positivt, at
Danmark nu har en regering, der arbejder efter et regeringsgrundlag, som har
gjort det lovligt at forske i atomkraft med (Th)orium som grundlag.
Som et væsentligt punkt i REOs virke det forgangne år nævnte formanden
besøget på atomkraftværket Dungenes i England. Turen var arrangeret af
Kaspar Klenø. I turen deltog 15 personer, hvoraf en væsentlig del var unge.
Arrangementet gav REO et antal nye medlemmer.
Muligheden for at besøge både turbine- og generatorhallen samt reaktorhallen,
hvor der var mulighed for at se direkte ned i reaktortanken, var for deltagerne en
helt særlig oplevelse. Efter terrorangrebet 11. september 2001 er adgangen til
besøg på atomkraftværker ellers generelt begrænset meget voldsomt.
Næste væsentlige aktivitet, som formanden omtalte, var den indsats, som REOs
næstformand Holger Skjerning havde gjort og stadig gør, hvor hensigten var at få
elleverandører – Ørsted A/S og visse andre – til at informere korrekt, når de
udformer reklamer med henblik på at skaffe sig flere kunder. Tilbud fra Ørsted A/
S om at levere kunderne strøm, som 100% stammer fra vindmøller, kan ikke lade
sig gøre, når det er vindstille, og er derfor vildledning af forbrugerne, uanset at
formuleringerne er i orden i følge lovgivningen.
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Holger Skjerning har skrevet mange indlæg i dagspressen om dette emne, bl.a.
klager stilet til Ørsteds privatkundedirektør Louise Hahn. Hun har kun delvist
svaret.
Helt officielt har Holger Skjerning indklaget Ørsted til Forbrugerombudsmanden,
med påstand om, at deres reklamer for ”vindmøllestrøm” var en vildledning af
forbrugerne.
Uden sammenhæng (måske) viste DRs program ”Kontant” kun få dage før REOs
generalforsamling et indslag, der gik i rette med de argumenter Ørsted bruger for
at sælge ”vindmøllestrøm”.
Eksemplet her viser, at REOs indsats har en effekt. Det fremgår ikke altid, at
REO står bag, men effekten er der. Vindmøllebranchen får ikke ubemærket frit
løb. REO gør en indsats for at omtale fordelene ved atomkraft.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
REOs kasserer Kian Schmücker Conteh inviterede medlemmerne til at
gennemse regnskabet med samtlige bilag og gik derefter over til at gennemgå
væsentlige punkter i dette.
Først fremhævede han, at regnskabet var blevet godkendt og underskrevet af
REOs revisor, Svend Blankholm, og at foreningens regnskabsfører, Karin
Pehrsson, havde afgivet erklæring om, at regnskabet var ført ifølge god
regnskabsskik og havde underskrevet dette.
Kontingentindtægterne har været lidt lavere end forrige år, på trods af stigning i
antal medlemmer. Dette skyldes, at en stor del af de nye medlemmer er
studerende, som betaler et væsentligt mindre kontingent end almindelige
medlemmer.
En væsentlig post på udgiftssiden vedrører konsulentbistand til udformning af en
fondsansøgning om støtte til udgivelse af en emnebog til undervisning i
gymnasiet om atomkraft.
Sammenfattet viser regnskabet et ”rimeligt” overskud på driften i 2017, hvilket
giver REO gode muligheder for at gennemføre planlagte aktiviteter i 2018.
REOs aktiver har også en passende størrelse i forhold til kommende aktiviteter.
Særskilt skal nævnes, at foreningen har modtaget et beløb til støtte af den
omtalte bogudgivelse. Det er naturligvis båndlagt til dette formål.
Et medlem spurgte til årsagen til, at regnskabet viser en halvering af udgiften til
mødeaktiviteter sammenlignet med 2016.
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Kassereren kunne begrunde dette med, at i 2016 var udgift til en Megafonundersøgelse af befolkningens kendskab til atomkraft blevet regnskabsført under
dette punkt
Generalforsamlingens dirigent spurgte om antal medlemmer i foreningen, og han
fik som svar, at antallet var ca. 200 og svagt stigende.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet
3. Medlemskontingent for det kommende kalenderår fastsættes
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent:
Enkeltpersoner kr. 300,00,
Ægtepar kr. 400,00,
Studerende kr. 50,00 og
Firmakontingent kr. 750,00.
Generalforsamlingen vedtog dette.
4. Hvert andet år valg af formand, som tillige skal være medlem af
bestyrelsen
Den nuværende formand, Thomas Grønlund Nielsen blev valgt på
generalforsamlingen i 2017, hvorfor der ikke skal foretages valg i år.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af tre bestyrelsesmedlemmer på valg i år.
Det var:
Rebecca Lohfert Boas,
Kian Schmücker og
Kaspar Hewitt Klenøe.
Desuden havde bestyrelsen foreslået nyvalg til bestyrelsen af følgende fire:
Jakob Peter Thorsbro,
Bill Ebbesen,
Mads Høj Jørgensen og
Rune Lohfert Boas.
Generalforsamlingen accepterede disse forslag og valgte alle de foreslåede til
bestyrelsen.
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6. Valg af revisor
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af den nuværende revisor, Svend
Blankholm.
Generalforsamlingen accepterede dette forslag og valgte Svend Blankholm til
revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag og derfor intet at behandle.

Derefter erklærede generalforsamlingens dirigent Leif Hansen
generalforsamlingen for afsluttet.

Referent

Poul Hansen

Dirigent

Leif Hansen
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