Forslag
til generalforsamlingen i Ibsgården februar 2022
Generalforsamlingen nedsætter en arbejdsgruppe,
der har til opgave at udarbejde et konkret forslag til,
hvordan vi inden for foreningens område – på en æstetisk flot måde - kan få
etableret solceller – på den bedst mulige måde og til en fordelagtig pris.
Der tænkes i første række på etablering hos den enkelte husejer,
da der ikke er arealer tilgængeligt til fællesanlæg.
Begrundelse:
Elpriserne er igen blevet meget høje og den fremtidige udvikling af priserne er usikker. Som
forbrugere er vi helt afhængige af en markedsudvikling, som vi har meget lille eller ingen
indflydelse på.
Men en ting kan vi gøre, som både sikrer os minimalt køb af strøm udefra og en stor indflydelse på,
hvor meget vi kan holde udgifterne til daglig drift nede.
Solceller.
Solceller bliver billigere og billigere samtidig med at effektiviteten til at omdanne sollys til energi
øges. Alt tyder på, at vi – desværre - fortsat får et øget elforbrug. Elbilerne er en helt klar del af
fremtiden, og det kræver, at vi får etableret ladestandere i carportene.
En begrundelse, som vi naturligvis også skal tage med, er, at vi ved at få solceller er med til at give
et bidrag til nedsættelse af klimabelastningen og dermed er med til at sikrer vores børnebørns børn
muligheder for at kunne leve på en bedre planet.
Efter de debatter, som jeg har hørt, der har været på generalforsamlingen om solceller de sidste
mange år, ser jeg ikke muligheden for en fælles løsning, hvor alle er med samtidig. Da nogle
allerede har ladestandere og en del nok ikke vil have elbil inden for de første år, er kun en del af os
parate til at hoppe på en solcelleløsning inden for de næste 1-2 år. Men en del vil måske og derfor
tænker jeg mest på en individuel løsning, hvor hver ejer kan hoppe på, når de er klar.
Men opsætningen skal styres ud fra fælles godkendt æstetiske principper og regler om, at
solcellerne skal placeres ens og så lidt synlige nedefra som muligt på husene og enhver
opsætning skal godkendes af bestyrelsen.
Jeg regner med, at også Roskilde kommune skal ind over godkendelsen af reglerne.

Med håb om en åben og fremsynet debat og beslutning.
Flemming Peuliche
Ibsgården 14

