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Tirsdag den 19 . marts 2013
Frihedens Idrætscenter, teatersalen
Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

Kl. 18.00 - Indskrivning

Du bedes venligst medbringe brevet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse . Heraf 
fremgår dit andelshavernummer. Alternativt medbringes anden personlig identifikation.

Kl. 19.00 - Velkomst ved formand for lauget, Erik Frølund-Thomsen

1. Valg af dirigent .

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Ledelsens beretning .

 Orientering om driften .

4. Regnskab og budget . 

5. Indkomne forslag .

 Pause med kaffe, te og kage

6. Valg af ledelse i ulige år:

 Erik Frølund-Thomsen, Erik Christiansen og H . C . Sørensen modtager genvalg til ledelsen .

 Valg af to suppleanter .
      Erik Christoffersen og Benny Henriksen genopstiller som suppleanter .

7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant .
   Niels Kolbye og Steen Molander er begge på valg, og modtager genvalg .

8. Eventuelt .

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
Hvidovre den 7 . februar 2013

Vi gør opmærksom på, at årsrapporten i år, kun vil være tilgængelig på hjemmesiden . 

Indkaldelse til interessentskabsmøde i 
Hvidovre Vindmøllelaug I/S
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Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre

Med bus
Bus 200S fra Lyngby st . til Frihedens st . Stå af ved Frihe-
dens st . ved Krydset Hvidovrevej/Gammel Køge Landevej
Bus 133 fra Valby st . mod Avedøre st . - stå af ved Hvid-
ovrevej/Arnold Nielsens Boulevard - tag bus 132 ell . 200 
S til Frihedens st .
Der er ganske kort at gå til Frihedens Idrætscenter ca . 200 
meter, det er lige over krydset på højre hånd .

Med S-tog
S-togslinie A eller A+ fra Hovedbanegården mod Hun-
dige . Stå af på Frihedens St . 
S-togslinje B fra Hovedbanegården mod Høje Taastrup . 
Stå af på Hvidovre st . Herfra bus 132 til Friheden St .
Der kort at gå fra Friheden st . (200 m) .

Parkering
Der er gode parkeringsmuligheder ved idrætscenteret . 

Vejviser
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Årets produktion 
2012 var et tilfredsstillende 3 . driftsår for lauget, når man betragter produktionen isole-
ret . Produktionen for 2012 endte på 12 .472 .413 kWh, det er 11,4% over det budgetterede 
på 11 .200 .000 kWh . Det er et resultat vi bestemt kan være glade for, ikke mindst set i 
lyset af at vinden for Sjælland i 2012 var 95,25% af et normalt år (Danmarks Vindmøl-
leforenings Statistik)

El priserne
Desværre har elprisen ikke fulgt det budgetterede niveau . Der var regnet med en elpris 
på elmarkedet på 0,37 øre/kWh som årsgennemsnit . Gennemsnitsprisen på elmarkedet 
blev på 25 øre/kWh –et historisk lavt niveau . Med en gennemsnitspris på elmarkedet på 
25 øre/kWh samt et tillæg på 25 øre/kWh blev den endelige gennemsnitlige elafregning 
for 2012 på 50 øre/kWh .

Prisen på el-markedet siden sommeren 2011 har været for nedadgående . Dette skyldes 
dels en mindre efterspørgsel efter el i industrien, men først og fremmest, at der har 
været meget vand i de norske og svenske reservoir bag vandkraftværkernes dæmninger 
sammenhold med en sen vinter . Når først det bliver koldt, stiger efterspørgslen efter el i 
specielt Norge og Sverige, og samtidigt stopper tilførslen af regn til vandkraftværkerne .
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Vi oplevede lige efter julen 2012 en situation, hvor vi to dage i træk havde negative 
el-priser på op til 1,49 kr/kWh . Dette har for Hvidovre Vindmøllelaug betydet et 
tab på ca . 72 .000 kr .

Møllen har produceret væsentligt mere, end den er budgetteret til . Dertil kommer, 
at møllen har et flot rådighedstal i 2012 på 98,7%, og derfor kan vi , trods fald i 
elpriserne, stadig komme ud med et flot resultat. 

Blæserstøj
Desværre har der i 2012 fortsat været problemer med støjen fra møllens kølelufts-
blæseranlæg . Besøgende har fået den opfattelse, at det er selve møllen, der støjer, 
men det er alene blæseren placeret i den nederste del af mølletårnet, der har været 
årsagen til den lokalt afgrænsede støj . I januar 2013 er dette problem tilsyneladende 
blevet løst, idet formanden ved selvsyn har konstateret at støjen er væk . Nu håber 
vi så, at 2013 bliver året, hvor det kun er den smukke lyd af vingerne der suser 
forbi, der kan høres . 

Prisen i øre/kWh for el på spot-markedet i Øst Danmark i 2012. Gennemsnit 24,8 øre/kWh



8

Budget 2012, resultat 2012 og budget 2013
        

 Budget 12  Resultat 12 Forslag budget 13  

Produktion kWh 11.500.000 kWh 12.472.413 kWh 12.000.000  

         

Indtægter:     

Salg af el kr 7.130.000 6.204.718 6.000.000 1) 

Recs beviser 259.000 280.629 270.000 2) 

Gebyrer og fortrudt forhåndstegning 0 6.483 0  

Renter 25.000 24.678 25.000  

Driftsindtægter i alt 7.414.000 6.516.508 6.295.000  

     

Udgifter:     

Service og driftsledelse 335.000 370.630 380.000 3) 

Driftsleder 10.000 5.500 25.000  

El-forbrug minus el-afgift              35.000 26.103 30.000 4) 

Forsikring  95.000 91.618 95.000 5) 

Produktionsomkostninger 475.000 493.851 530.000  

     

Administration  336.000 292.669 300.000 6) 

Kontorhold 5.000 1.318 5.000  

EDB, hjemmeside, telefon 30.000 18.611 30.000  

Forsendelse, porto, gebyr 37.700 37.783 42.700  

Information og annoncer 20.000 20.948 21.000 7) 

I/S møde, ledelse 27.000 27.723 27.000 8) 

Revision 25.000 27.000 30.000 9) 

Assistance vedrørende skat 0 10.000 0  

Bogholderi 25.000 9.640 15.000  

Kontingenter 13.500 11.508 12.000 10) 

Administrationsomkostninger 519.200 457.200 482.700  

     

Driftsudgifter i alt 994.200 951.051 1.012.700  

     
Resultat af primær drift 6.419.800 5.565.457 5.282.300  

     
Henlæggelser  500.000 500.000 500.000  

Årets resultat før afskrivninger  5.919.800 5.065.457 4.782.300  

     
     

Udbetaling pr. andel kr 553 kr 435 kr 435  
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Nyt fra ledelsen
Opmærksomhed fra EU
Hvidovre Vindmøllelaug vandt  i 2011 som bekendt en 
EU pris, som godt eksempel på lokalt ejerskab . Det er en 
opmærksomhed vi stadig nyder godt af . 
Senest er lauget blevet kontaktet af EU projektet RE-
SCoop 20-20-20, som Middelgrundens Vindmøllelaug 
er partnere i, fordi de gerne vil bruge vores historie i et 
katotek over ’best practices’ . Det kan vi kun være stolte af . 

Møllen på årets Julemærke
Noget andet vi i lauget er meget stolte af, er at vi i 2012 
kom på den 34 . årgang af Hvidovres lokale julemærke . 
Som et af 5 vintermotiver, står møllen i en smuk solop-
gang og har nok prydet mange julekort .  
Overskuddet fra salget af julemærker går ubeskåret til 
bl .a . julehjælpen for enlige mødre, arrangementer på kom-
munens plejehjem, julkemærkehjemmet og forebyggende 
arbejde i Hvidovre . 

Nyt laug ved prøvestenen
Et nyt vindmøllelaug har set dagens lys på Prøvestenen . 
Projektet er startet af HOFOR (tidligere Københavns 
Energi (KE) . Det nye laug er forankret i lokalområdet 
med formanden Lasse Rossen fra Miljøpunkt Amager . 
Det er vedtaget at opstille 3 møller på ca . 115 meters højde 
ved volden ud mod Amager Strandpark . Hver af møllerne 
får en årlig produktion på ca . 5 mil . kWh .
Planen er, at én af de 3 møller skal ejes af lauget . Sam-
arbejdet foregår på samme konstruktive måde, som ved 
etableringen af  andre laug . Forskellen er, at det formelt 
her er HOFOR der alene står for opførelsen .
Hvis du er interesseret i lauget kan du enten skrive til 
kontakt@provestenen .dk eller holde øje med laugets 
hjemmeside www .provestenen .dk 
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Besøg fra nær og fjern
Der har i det forgangne år været stor interesse for vind-
mølleenergi, og i særlig grad den danske måde at invol-
vere lokalsamfundet på igennem dannelsen af laug . Sær-
ligt Japan har, efter den store atomkraft katastrofe, været 
interesserede i alternative energiformer, og i hvordan man 
kan forankre produktionen af energi i lokalsamfundet . 

I september havde vindmøllen besøg af hele to japanske 
grupper, som viste stor interesse for møllen .

En gruppe japanske samfundsfags studerende og deres 
professor kom fra Meiji Gakuin University i Yokohama . 
Gruppens interessefelt var vedvarende energi, særligt sol 
og vind, og de viste stor interesse for vores opbygning af 
vindmøllelauget . 

Der var også besøg af to embedsmænd fra området nær 
Fukushima, som i kølvandet af ulykken var meget interes-
serede i at høre om alternative måder at producere energi 
på, og hvordan man kan inddrage lokalbefolkningen . De 
havde en tolk med, som var en japansk kvinde, der i 40 år 
har boet i Danmark, og som nu bor i Brøndby . 

Også herhjemme vækker lauget interesse . D . 1 . oktober 
havde vi besøg af Københavns Åbne Gymnasium .
På gymnasiet arbejdede de med et længere forløb om al-
ternativ energi og bæredygtighed, og de brugte blandt 
andet en del faktatal fra vores mølle som grundlag for 
undervisningen . Gymnasiet har desuden investeret i to 
andele i Hvidovre Vindmøllelaug, så vi kan håbe at inte-
ressen holder ved . 

Vi håber at interessen for møllen også i de kommende år 
vil være stor, og vi vil opfordre alle til at tage interesse-
rede med ud forbi . Hvis man er interesseret i at få en fra 
bestyrelsen ud og fortælle om projektet, kan dette oftest 
arrangeres .

11. sept. 2012 kom 20 studerende i al-
deren 18-20 år, med deres Professor 
Kazuki Kumamoto fra Meiji Gakuin 
University i Yokohama. 

5. sept. kom Kazuo Sato - Director- 
Science and Production Division, ved 
Iwate Prefectural Government i Mo-
rioka, ved Fukushima, med advisor 
og tolk.
 

Besøg af elever fra Københavns Åbne 
Gymnasium. 
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Intet nyt er godt nyt
Når vi ikke har så meget at berette om fra 2013, er det jo 
fordi, at det i store træk har været et begivenhedsløst år . 
Det ville i andre sammenhænge være en dårligt ting, men 
lige når det kommer til vindmøller, er det noget vi kan 
være ganske tilfredse med . 
Udover elprisen, som vi ikke er herre over, er der ikke 
noget vi kan være utilfredse med fra det forgangne år . Nu 
kan vi så bare håbe, at krisen vender, så efterspørgsel på 
energi bliver højere .

Nyt fra Vindstød
I år er der med nyhedsbrevet blevet udsendt en flyer fra 
Vindstød . Vindstød .dk er det eneste energiselskab i Dan-
mark, der 100% er baseret på danske vindmøller . Gennem 
Vindenergi Danmark er vores vindmøllelaug medejere af 
Vindstød . Hvis du er interesseret i at få energi fra Vind-
stød, så kan du tilmelde dig på www .vindstød .dk

Nyt fra sekretariatet
Ændring af oplysninger 
Lauget får ikke automatisk besked fra bankerne om nyt 
kontonummer eller bankskifte, og det resulterer ved hver 
udbetaling af afkast i, at lauget får penge retur . Genudbe-
talinger koster tid og penge til administration, og derfor 
er der et gebyr på 150 kr . på disse, som fratrækkes udbe-
talingen . Vi vil opfordre alle til at tjekke deres kontoop-
lysninger på servicebrevet, og i øvrigt løbende opdatere 
deres bankforhold og andre personlige oplysninger . Dette 
kan gøres på hjemmesiden under ’ændring af oplysninger’ 
eller ved at sende sekretariatet et brev eller mail .

E-mail og hjemmesiden
Flere og flere andelshavere benytter e-mail, derfor vil lau-
get meget gerne modtage en e-mail, når du får en mail-
adresse eller ændrer den nuværende . Dette kan gøres via 
’ændring af oplysninger’ på hjemmesiden, eller ved at 
sende en mail til hvl2009@gmail .com .



Hjemmesiden er stedet, hvor vi løbende bringer nyheder, og fremover 
vil gøre årsrapporten tilgængelig . .

Vi påtænker fra næste år, at sende nyhedsbrevet ud på mail, da det er 
bekosteligt at sende det med posten . Det vil stadig være muligt at mod-
tage det med posten for dem der ikke har en e-mail adresse . Vi forsøgte 
i januar at sende en mail ud til alle andelshavere, og der var rigtig god 
respons på dette. Vi fik omkring 150 mails retur, og besked om 40 
rettelser. Samlet set er det under 10% ,hvilket vi finder opmuntrende. 
Køb og salg af andele foregår via ’Handelsplads’ på hjemmesiden . Her 
kommer køber og sælger i kontakt med hinanden, og der er løbende 
aktivitet på handelspladsen .

Salg og overdragelse af andele
Overdragelse/salg af andele kan ske hele året, overdragelsesdatoen skal 
dog enten være den 1 . april eller 1 . oktober på grund af de halvårlige 
udbetalinger fra el-salget . Ved overdragelse den 1 . april vil den sidste 
udbetaling til sælgeren ske den 1 . april . Ved overdragelse den 1 . oktober 
vil den sidste udbetaling til sælgeren ske den 1 . oktober . 

Overdragelseskontrakten ligger på hjemmesiden . Når den er udfyldt 
af begge parter og indsendt, godkendes overdragelsen af sekretariatet 
på en mail . Såfremt kontrakten er indsendt med en fremadrettet dato 
for overdragelsen, vil den endelige bekræftelse blive sendt på en kopi 
af overdragelseskontrakten, omend først ca . en måned efter hhv . den 
1 . oktober eller 1 . april . 
Køber betaler et gebyr på 400 kr . for salg/overdragelse af andele, hvil-
ket gælder uanset omstændighederne .Læs mere om salg og overdra-
gelse på hjemmesiden .

Nye ansigter
Vi har i vindmølleadministrationen fået to nye ansigter . Julia Bjerre 
Hunt har overtaget jobbet fra Lene Vind som kommunikationsmed-
arbejder, og Britta Pedersen laver primært opdateringer af databasen .

 


