
 
 

 
 

 

Referat fra interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug  

den 17. marts 2010 i Hvidovre Medborgerhus 

 

 

Velkomst ved formand for Hvidovre Vindmøllelaug, Erik Frølund-Thomsen, som indledte med at takke for 

det store fremmøde på dagen, som bestyrelsen havde set frem til med stor glæde og bragte en hilsen for 

borgmester Milton Graff Pedersen, der gerne ville have været til stede i dag, men desværre var optaget af 

møder i Jylland. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen anbefalede Bent Lohmann, bestyrelsesformand fra Miljøpunkt Indre by-Christianshavn, som 

blev valgt til dirigent. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere 

Lene Vind fra Vindmølleadministrationen, blev valgt til referent. 

 

Lonnie Ryssel, Ingelise Randbøll, Tina Jørgensen og Verner Clausen tilbød sig som stemmetællere. 

 

3. Ledelsens beretning ved formand Erik Frølund-Thomsen: 

Kære alle, endnu engang hjertelig velkommen. 

Først vil jeg præsentere ledelsen og administrationen: 

Næstformand Erik Christiansen, direktør, jurist, selvstændig virksomhed her i Hvidovre, EBO-Consult, 

administrator af fjernvarmeselskaberne i Hvidovre. Formand i Middelgrundens Vindmøllelaug. 

 

Bestyrelsesmedlem Hans Christian Sørensen, civilingeniør, selvstændig konsulentvirksomhed. 

Bestyrelsesmedlem i Middelgrundens Vindmøllelaug, samt medlem af Danmarks Vindmølleforening. 

 

Bestyrelsesmedlem Knud-Erik Larsen, direktør, selvstændig virksomhed her i Hvidovre, KLS-Grafisk Hus – 

Danmarks første CO2-fri trykkeri. 

 

Projektleder Lene Vind, journalist. 

 

Administrationsmedarbejder Winnie Carlsen. 

 

Formand Erik Frølund-Thomsen, smedesvend – tidligere medlem af Hvidovre byråd, bestyrelsesmedlem i 

Fjernvarme distributionsselskab i Avedøre. 

Det er en stor dag - en begivenhedsrig dag i dag, fordi vi alle ”andelshavere” samles for første gang for at 

fejre vores projekt: Hvidovre Vindmøllelaug.   

Vi har nået målet, Hvidovres nye ”Skyline” står nu smukt og knejser mod den blå himmel, og ind mod 

vores naboby København, samt mod vores naboer på vestegnen. 

Vi startede på bar bund for tre år siden i denne måned. Den lille græsrodsgruppe i form af bestyrelsen har 

arbejdet intenst og målrettet på at få projektet gennemført. Det har været både sjovt, arbejdskrævende 

og særdeles spændende. Vi kan alle i dag være glade og stolte. 



 
 

 
 

Vi har glædeligvis kunnet konstatere, at der har været en kolossal opbakning fra Hvidovreborgerne til 

projektet. Det kan vi også se på andelshaverkredsen, hvor 425 af andelshaverne er her fra Hvidovre. Og 

det er ikke lutter små lokale investeringer. Status på salget af andele her pr. marts måned er, at ca. 85 % 

af andelene er solgt. Hertil kommer, at en meget stor interesseorganisation afventer en 

bestyrelsesbeslutning om køb af mange andele – formentlig 1.000 andele. Så det er ikke så ringe endda. 

Jeg kan oplyse de sidste, nye friske tal, vi har til i dag solgt ca. 9.000 andele og vi er 2.052 andelshavere. 

Husk på, at vi startede først salget den 8. september 2009, og at borgerne i dette land skulle vende sig til, 

at der igen var mulighed for at indgå i et miljørigtigt vindprojekt på folkelig basis.  

Geografisk dækker andelshaverkredsen hele Danmark, fra Skagen i nord til Gedser i syd, Ringkøbing i vest 

til Bornholm i øst. Og minsandten om ikke projektet har givet genlyd over den ganske klode. Der er 

interessenter fra Sverige, Tyskland, Holland, England, Luxemburg, USA (Washington DC), Japan og Sri 

Lanka. 

Om det er det fallerede klimatopmøde, der har gjort projektet kendt, eller det blot er gået fra mund til 

mund, ved vi ikke, men vi tror på, at det er mund-til-mund-metoden, der har virket. Når det er sagt, så 

var møllerne på Avedøre Holme en af hovedattraktionerne før, under og efter COP15.  

De var sågar belyst i nogle fantastiske farvenuancer, som kunne ses hver aften og nat under 

klimatopmødet. 

Vi har i bestyrelsen haft stor glæde af en ad-hoc-gruppe, bestående af politikere, erhvervsvirksomheder 

og enkeltpersoner fra Hvidovre. Ad-hoc-gruppen har givet os inspirationer til markedsføring af projektet. 

Det har været en uvurderlig hjælp for bestyrelsen at have denne dynamiske gruppe omkring os. Et af 

resultaterne af indsatsen kan I se ved Klimaavisen, der ligger foran jer i salen. Denne avis er både på 

dansk og engelsk.  

Den er trykt i 30.000 eksemplarer og var målrettet klimatopmødet, samt husstandsomdelt i Hvidovre, og 

mange andre steder i landet. Klimaavisen er i øvrigt delvis sponseret af de omhandlende virksomheder. 

Jeg vil godt her i dag udtrykke en stor tak til jer alle for et godt og berigende samarbejde. Et samarbejde 

når det er bedst. 

Lige så stor hjælp har det været at have fået ”dåbsgaven” fra Middelgrundens Vindmøllelaug, som lånte os 

150.000 på vores glatte ansigt. Og det er oven i købet et rentefrit lån. En smuk og modig gestus, som gav 

os troen på at vi nok skulle nå vort mål. Det bringer vi Middelgrunden en stor tak for.  

Endelig må vi ikke glemme det politiske niveau i projektet. Uden støtte fra borgmester Milton Graff 

Pedersen og mange andre politikere havde det ikke været muligt at få vindmøllerne sat i gang. I den 

sammenhæng har kommunens forvaltninger ydet en stor og tilbundsgående sagsbehandling, en 

sagsbehandling der belyste projektet ned til den mindste detalje, således at politikerne kunne få et 

billede af hvad der var op og ned i dette meget store projekt. Det vil vi herfra bringe en stor tak for. 

Men først og fremmest handler det om jer som andelshavere. I er med jeres stillingtagen med til at gøre 

forskellen og få forankret et miljøprojekt lokalt – det er godt gået. Det er første gang i 8 år, at der er 

åbnet op for muligheden for at få en folkeejet havvindmølle etableret. 

Vores projekt er foregangsprojekt for den nye lov om vedvarende energi og bestemmelserne om lokalt 

medejerskab. Vi er ikke omfattet af loven, men den proces vi har været inde i, har inspireret lovgiverne 

til bl.a. at give økonomisk tilskud til etablering af lokale laug og et krav om, at der altid skal udbydes 

lokalt medejerskab, når en investor vil etablere vindmøller et eller andet sted. Her har vi altså også sat 

vore fodspor. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Men lad os tage fat i selve projektet; 

DONG Energy har som bygherre koordineret projektforløbet, hvor vi har været med lige fra starten og 

faktisk var de første, der henvendte sig til Hvidovre kommune for at høre om muligheden for at 

gennemføre projektet. Vi har stået for det folkelige aspekt, hvor vi har arrangeret borgermøder og 

sejlture til Middelgrundens vindmøller i samarbejde med DONG Energy. Alt dette har været nødvendigt for 

at fremme projektet. Det har været en stor glæde at se alle dem, der har deltaget engageret i 

borgermøderne. 

Undervejs har vi blandt andet oplevet problemer med grønbrogede frøer, som er fredet. Der skulle laves 

særlige gangstier i området, så frøerne kunne hoppe frit omkring uden at blive trafikdræbt. Derudover har 

der været taget højde for skyggepåvirkninger, støj og miljøpåvirkning af området. 

Alle planmæssige problemer er blevet løst tilfredsstillende undervejs. Tilbage er så forhandlingerne om 

leverance af og pris på vindmøllen til lauget. Ordningen er tilrettelagt sådan, at DONG Energy opfører 

vindmøllen, og overdrager den til lauget, når den er helt klar og færdigtestet. Testen er afsluttet for 

nogle dage siden. 

Vores opgave har været at få de bedst mulige betingelser for lauget, dvs. andelshaverne (jer). Lad mig 

sige det meget diplomatisk: forhandlingerne har været lange, hidsige og konstruktive. Der er givet og 

taget fra begge sider i forløbet, og vi er af den opfattelse, at resultatet er det bedst opnåelige. Det vidner 

den store interesse for at investere i projektet også om. Aftalen med Dong Energy blev med en lille 

efterfølgende festivitas underskrevet den 22. juni 2009. 

I forhold til tegningsmaterialet har vi et par behagelige overraskelser i økonomisk sammenhæng, som 

næstformanden Erik Christiansen vil komme tilbage til under gennemgangen af budgettet. 

Lad os vende blikket mod vindmøllen; 

Jeg er sikker på, at mange af jer gerne vil se nærmere på vindmøllen. Derfor har jeg den glæde at 

invitere jer til åbent hus-arrangement lørdag den 29. maj 2010 fra kl. 10-16. Der vil være tale om en 

folkefest, hvor der forhåbentlig bliver mulighed for at komme helt til tops i vindmøllen. I vil kunne læse 

nærmere om arrangementet på vores hjemmeside, hvor I også kan se referatet fra generalforsamlingen. 

Om selve møllen kan jeg give jer følgende data: Det er jo noget af en basse. Det er Danmarks største 

vindmølle, og det ypperste inden for offshore vindmølleteknologi, I er medejere af.  

Det er en Siemens 3,6 MW med en forventet årlig elproduktion på ca.11 mio. kwh. Det svarer til ca.11.000 

borgeres gennemsnitlige elforbrug af 1000 kwh. pr. år. 

Møllen står ca. 10 meter ude i vandet, den er tilgængelig med en bevægelig bro, og herved kan den gøres 

landfast. 

Den er ca. 155 meter høj, og flugter med Avedøre Værkets skorstene. Tårnhøjden er 88 meter, 

vingelængde 58,5 meter, vingediameter 120 m. Nacellen (møllehuset) 35 m2 og 10 meter langt – på 



 
 

 
 

størrelse med et lille sommerhus. Navhøjden er 93 m. Vingerne vejer hver 18 tons, møllehuset 189 tons, 

tårnvægten er 300 tons, samlet vægt af møllen ca. 540 tons, hertil kommer fundamentet med 2800 tons 

på 25x25m der er 3,5 meter under havet. Afstand mellem møllerne er 460 m. 

Hvidovres skolevæsen er også på banen; 

Vores lokale ildsjæl naturvejleder og naturfagskonsulent, Flemming Hansen fra det lokale Naturcenter 

Quark, har fået en fremragende idé, så møllens størrelse bliver synlig for enhver lige ved vindmøllen. På 

asfalten ved vindmøllen vil der med hjælp fra Vej- og Parkafdelingen blive malet (med samme maling der 

bruges ved fodgængerovergange) en vinge, tårnet og nacellen i naturlig størrelse – så skoleelever og 

borgerne kan opleve møllernes enorme størrelse i et vandret plan. Det vil helt sikkert gøre et 

imponerende indtryk. Vindmøllen vil også blive sat på skoleskemaet i Hvidovres folkeskolers 

naturfagsundervisning omkring vedvarende energi. Der vil blive udarbejdet et undervisningsmateriale 

omkring vindenergi, hvor Hvidovres vindmølle (vores) er udgangspunktet for materialet. Samtidig er det 

også meningen, at møllerne skal indgå som et spørgsmål til afgangsklasserne, når de går til afgangsprøve i 

fysik/kemi. 

Godt samarbejde; 

Afslutningsvis vil jeg takke en lang række samarbejdspartnere og aktører for deres store indsats, siden vi i 

2007 tog initiativet til at oprette Hvidovre Vindmøllelaug. Det drejer sig ikke mindst om Hvidovre Avis, 

som har informeret løbende om projektet, en dækning der uomtvisteligt har gjort sit til at vores projekt 

har fået den store og folkelige opbakning, det være sig her i Hvidovre som i resten af landet.  

Fra medieverden har Københavns Radio, TV2 Lorry og vores lokalradio Hvidovre Nærradio også været 

meget aktive i deres dækning. Også fra en lokal Tv-station TV Brøndby har vi mødt stor opmærksomhed, 

der er siden første spadestik den 9.februar 2009 løbende blevet produceret mange timers optagelser af 

alle begivenheder, der bliver klippet sammen til en dokumentarfilm, som lauget får en kopi af. 

Det drejer sig om en række lokale virksomheder, der har stillet faciliteter til rådighed for en række 

møder, og som har støttet udsendelsen af Klimaavisen. Det drejer sig om lokale politikere, som har turdet 

vise vejen og deltaget aktivt, og derved gjort en forskel.  

Og endelig vil jeg rette blikket mod, og med et par ord, sige tak til mine bestyrelseskolleger, som har 

arbejdet frivilligt med at få dette spændende projekt sat på skinner. Tak for jeres altid gode humør og 

seriøse og ikke mindst konstruktive samarbejde. Et berigende samarbejde der på bedste vis nu har strakt 

sig over tre rare og spændende år, og med omkring 50 møder bag os, og vi har vel mod på en fortsættelse 

i mange år endnu. Tusind Tak til jer. 

Til sidst skal der også lyde en stor tak til administrationen ved Lene, som har det gode efternavn ”Vind”, 

og Winnie Carlsen. I har været og er fortsat en uvurderlig og fantastisk arbejdskraft, I har i lange tider 

ligget vandrette for at få det fulde overblik på kontoret, og altid med et dejligt smil. Jeg sætter en meget 

stor pris på jeres indsats, tusind tak til jer begge. Det var ordene.  

 

Jeg håber hermed, at jeg på bestyrelsens vegne har givet et bredt indtryk af de fodaftryk, vi har sat med 

projektet. Ellers er I velkommen til at spørge om lidt, hvis jeg skulle have forbigået noget. 

Tak fordi I lyttede. 

 

 

 



 
 

 
 

Spørgsmål fra salen: 

 

Svend Tougaard: Er der nogen begrundelse for, at man har valgt en havvindmølle? 

Erik Frølund-Thomsen (EFT): Vi har set på hvilke muligheder, der er for at vælge møller og i dag er man 

gået over til en hel ny teknologi. Samarbejdet med DONG Energy har gjort, at man har valgt en mere 

effektiv mølle og således kan være med i videreudviklingen af møller på havet. Her i Hvidovre kan man 

foretage alle forsøg og test tæt på landjorden både bedre og billigere. 

 

I regner i beretningen med at få solgt de sidste andele i dette kvartal. Vil det ske? 

EFT: Vi er fortrøstningsfulde og optimistiske 1-1½ måned frem i tiden! 

 

Vagn Hansen: Vi besøgte møllen forleden og der faldt is ned fra møllen. Er vi forsikret mod den slags 

uheld? 

EFT: Det har vi ikke været opmærksomme på, men det vil vi undersøge allerede i morgen.  

 

Hvad med skattefradraget på 7.000 kroner? 

EFT: Folketinget vedtog sidste år, at skattefradraget kan stige til 7.000 kroner og vi havde en formodning 

om, at forhøjelsen ville være vedtaget den 1. januar 2010, men lige nu håber vi, at det bliver inden 

sommerferien, i hvert fald i dette år. 

 

4. Regnskab og budget 

Erik Christiansen gennemgik årsrapporten, som ikke har givet den eksterne revisor ”Partner Revision” 

anledning til forbehold.  

Der er ikke noget egentligt driftsregnskab, fordi lauget er i en etableringsfase, hvor det er på vej over på 

laugets hænder og der ikke har været en egentlig drift – den indtægt, der har været fra møllen indtil 

overtagelsen, kommer ind i en refusionsopgørelse. Der har dog været en produktion på 2.594.725 kWh fra 

slutningen af november indtil 21. februar 2010. 

 

Spg: 

Vagn Hansen: Kan vi få udpenslet markedsføringsudgifterne på 1 million kroner? 

Erik Christiansen (EC): Udgifterne har været til tegningsmaterialet, revisors gennemgang af det, 

udsendelse af Klimaavisen og edb, kontorhold. 

 

Nielsine Poulsen: Hvilken pris får vi for strømmen, når vi sælger den? 

EC: Ja, det er jo et stort spørgsmål. I øjeblikket bliver prisen afregnet til ca. 40 øre pr. kWh, men I de 

første 22.000 timer hvor møllen er i fuld drift, får vi 25 øre pr. kWh. i støtte fra staten, så det er de 

beløb, man skal lægge sammen, men prisen er afhængig af, hvor meget vand der er i de norske elve og 

mange andre forhold. 

 

Gennemgang af budgettet 

Møllen er inde i en testperiode, vi regner derfor med, at der er 10 måneder med fuld produktion og så får 

vi yderligere betaling for produktionen for de 2,5 GWh timer fra den første periode. 

Vi har en lille overraskelse til jer – vi har solgt grøn strøm til DONG Energy og det skulle give ca. 250.000 

kroner i år og i de kommende år omtrent 300-400.000 kroner. 

Vi har lagt et konservativt budget og har regnet med en produktion på 10.700 GWh., men de foreløbige 

beregninger fra DONG tyder på, at den snarere bliver 12.3 GWh. 

 

I budgettet har sætternissen været på spil – serviceudgiften er 330.000 kroner og ikke 320.000 kroner 

samtidig er beløbet afsat til basishonorar på 68.000 kroner forsvundet, men sammentællingen passer. 

 



 
 

 
 

Vi har valgt samme forsikringsselskab (CNA) som Middelgrunden og heri er inkluderet er en forsikring for 

skader, møllen kan komme til at pådrage andre. 

 

Under etableringsbudgettet – de 300.000 kroner er den luft, der er i købs-budgettet og det, der er afsat til 

at sælge de sidste andele. 

 

SPG: 

Jørgen Andersson: Skal der ikke foretages nogle afskrivninger – og hvor lang levetid skal vi regne med, at 

dette anlæg har? 

EC: Hvis I ser under regnskabet på side 7 – så er møllen stadig under anlæggelse det første år. Det er 

rigtigt, at vi afskriver over 25 år med 4 % - og det vil også ske i de kommende år. 

Vi har regnet med en indtægt for salg af møllen på 5 millioner kroner i år 25 – og det skulle efter 

Danmarks Vindmølleforenings vurdering være meget lavt sat. 

 

Spg: 

Svend Tougaard: Hvem har retten efter 25 år. 

EC: Den ret har staten – vi har koncessionen. 

 

Søren Nielsen: Hvad indeholder serviceaftalen? Er der forsikret for driftstab? 

EC: Ja, til det sidste spørgsmål. Der er en karensperiode på 10-14 dage. Siemens servicerer møllen fuldt 

ud i de første år og de betaler for fejl og mangler i garantiperioden. 

 

Niels Kolbye: Jeg er imponeret over det fine anlæg, også at man kan opskrive indtjeningen allerede. 

Tillykke med at det lykkedes. Jeg vil indstille til, at man opgiver indtægten fra el-salget, så man kan følge 

indtægten og priserne. 

Er der noget i forsikringen, som er holdt udenfor, den virker meget billig? 

Hvor meget vil man spare op hvert år og hvornår har man sparet nok op? 

Nedskrivningen kunne godt være medtaget i det første driftsår. 

 

EC: Jeg syntes selv til en start, at forsikringen var dyr. Selvrisikoen ligger efter min hukommelse på ca. 

100.000 kroner. 

Vi arbejder med en buffer-kapital på 5-6 millioner kroner og her er det vigtigt at sige – især til dem, der 

kender til Middelgrundens vindmøller - at Hvidovre-møllen ikke har en tør-transformer – vi har en silicone-

transformer, så vi forventer ikke et nedbrud. 

 

Forsamlingen vedtog budgettet. 

 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Pause med kaffe, te og kage 

 

6. Valg af ledelse, i lige år: 

Knud Erik Larsen og Frank A. Olsen modtager valg til ledelsen og Erik Frølund Thomsen anbefalede at 

interessentskabet valgte de to. 

 

Begge blev valgt. 

 

Valg af to suppleanter 

Erik Gemmer og Erik Christoffersen blev anbefalet - og begge blev valgt til suppleanter. 



 
 

 
 

 

7. Valg af to interne revisorer 

Jørn Andersson og Niels Kolbye blev valgt. 

Valg af en revisorsuppleant. 

Steen Molander blev valgt. 

 

8. Eventuelt 

Bjarne Fritzbøger: Jeg vil foreslå, at åbent hus kunne være en slags mini-miljø-festival. Måske kunne 

bestyrelsen efterlyse nogle aktivister, som vil hjælpe med arrangementet, via et nyhedsbrev. 

 

EC: En spændende idé, som vi takker for. 

Svend Tougaard: Kan man komme ind og se den fantastiske mølle på et andet tidspunkt? 

EFT: Der bliver åbent hus hvert år – det vil blive noget omkostningsfuldt at lukke møllen ned flere gange. I 

skal huske på, at det går ud over afkastet, så jeg ved ikke, hvor god en idé det er! 

Leif Holmark: Tak til bestyrelsen for det store arbejde I har lavet. Bliver der muligt at se produktionen på 

hjemmesiden? 

EC: Mine erfaringer fra Middelgrundens Vindmøllelaug får mig til at sige, at vi ikke kan garantere, at siden 

er online hele tiden, men der kommer produktionsdata på hjemmesiden, så snart det er muligt. 

Jørn Rasmussen: Jeg vil foreslå, at Hvidovre Vindmøllelaug fremover også holder åbent hus på mølledagen 

den 3. søndag i juni. 

EC: Vi har hørt, at folk gerne vil være med til en indvielse, derfor har vi lagt åbent hus den 29. maj i år, 

men ellers kan man overveje at holde åbent på mølledagen. 

 

 

Hvidovre den 17. marts 2010 

  

Bent Lohmann, dirigent   Lene Vind, referent 

 

___________________________  _________________________ 


