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Tirsdag den 13 . marts 2012
Hvidovre Medborgerhus
Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre

Kl. 18.00 - Indskrivning

Du bedes venligst medbringe brevet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse . Heraf 
fremgår dit andelshavernummer. Eller medbring 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 lige år:

 H . C . Sørensen og Knud Erik Larsen modtager genvalg til ledelsen .

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

7. Valg af to interne revisorer og 1 revisorsuppleant .
     Jørn Andersson og Niels Kolbye modtager begge genvalg som interne revisorer og Steen 

Molander modtager også genvalg som intern revisorsuppleant .

8. Eventuelt .

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Hvidovre den 7 . februar 2012

Indkaldelse til interessentskabsmøde i 
Hvidovre Vindmøllelaug I/S
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Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre

Med bus
200 S fra Lyngby St . til Frihedens St .
Stå af ved Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278 .
132 fra Valby St . til Rødovre Centrum
(Bus 132 stopper bl .a . ved Frihedens St . og Hvidovre St .) . 
Stå af ved Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278 .
133 fra Valby St . til Avedøre St .
Stå af ved hjørnet Arnold Nielsens Boulevard / Hvidov-
revej (gå herfra til Hvidovrevej 280 (300 m) .

Med S-tog
S-togslinie A eller A+ fra Hovedbanegården mod Hun-
dige . Stå af på Frihedens St . Herfra bus 132 . 
S-togslinie B eller B+ fra Hovedbanegården mod Høje 
Taastrup . Stå af på Hvidovre St . Herfra bus 132 til Hvid-
ovre Rådhus, Hvidovrevej 278 .

Parkering
Der er gode parkeringsforhold omkring Hvidovre Rådhus, 
som er nabo til Medborgerhuset .

Vejviser
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Årets produktion 
Produktionen for 2011 blev 13 .353 .021 kWh og det er 19 procent over budgettet på 
11.200.000 kWh. Et flot resultat i et år, hvor vinden for sjælland var 100,6 % af et nor-
malt år jf . Danmarks Vindmølleforening .
På grafen nedenfor ses det også, at produktionen overstiger det vi kunne forventer med 
den vind, der har været i alle måneder i 2011 .

Den væsentligste årsag til den høje produktion er, at møllen har en bedre power kurve 
end beregnet .
Som det ses i grafen til venstre er 
produktionen pænt over det for-
ventede med vind fra 6 til 12 m/
sek . og en meget stor del af pro-
duktionen ligger i det interval .
Som det ses på power kurven, 
fordeler produktionen sig for det 
meste på den stejle del af kurven 
og en forskel på 0,5 m/sek . Det 
giver en stor forskel - f .eks . 8 m/
sek . giver ca . 2 .000 kWh og 8,5 
m/sek . cirka 2 .400 kWh .  
En forklaring kan også være, at 

Samples: Antal målinger af 10 minutters gennemsnit. 
Fra idriftsættelse af møllen (søjle diagram).  Power 
kurve: Aktuelle målinger fra møllen. Norm Curve 
– V3036: Forventet produktion.
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vinden i 93 meters højde er undervurderet . Hvis man ser på målinger fra målemasten, 
hvor der måles i 33 meters højde, hvilket er på højde med det nederste punkt af rotoren . 
93 meter er på højde med navet . 
Når vinden kommer fra en nordlig retning, det vil sige at den har været henover byen, er 
der typisk 0,5 til 1 m/sek . mere vind i nav-højden end i 33 meters højde . Kommer vinden 
fra syd over vand, er forskellen kun cirka 0,25 m/sek . 
   

Drift
Som det ses af rådighedskurven, har møllen været klar til produktion 98,1 procent af 
tiden . I 1,9 procent af tiden har den ikke kunnet producere på grund af service, fejl og 
tilkobling af den sidste mølle .

Overvågning af møllen
Gennem længere tid er der blevet arbejdet på, at den tekniske driftsleder kunne få adgang 
til digital overvågning af møllen . Det lykkedes medio november via et samarbejde med 
DONG Energy og Siemens Windpower . Næste trin er at få forbedret kvaliteten af den 
besked, som møllen udsender via en alarm .

Prisen for el
Når lauget sælger el fra møllen, sker det på markedsvilkår, det vil sige at vi får prisen 
for el, som den fastlægges time for time på den nordiske elbørs (www .nordpoolspot .
com) . Det virker ligesom en børs for værdipapirer . Alle el-producenter byder ind time 
for time med, hvad de vil have for deres el . Det vanskelige for vindkraft er, at lauget 
skal byde ind et døgn i forvejen, altså før vi præcist ved, hvor meget det vil blæse . 

Lige som de fleste andre vindmølleproducenter har Hvidovre Vindmøllelaug lavet en 
kontrakt med Vindenergi Danmark, der står for det praktiske . Derfor skal bestyrelsen 
blot følge med i, hvorledes markedet udvikler sig og herunder tage stilling til, om det 
kan betale sig at fastlåse prisen på el for en kortere eller længere tid . Dette spørgsmål 
kommer typisk op et par gange om året, når elprisen stiger voldsomt over nogle få dage .

Som det kan ses af tabellen på side 12 har den gennemsnitlige pris over året ligget mellem 
23 og 40 øre/kWh . Disse tal dækker imidlertid over udsving i timeprisen for el, der går 
fra negativ pris til mere end en kr ./kWh .
I ledelsen har vi efter konsultation med Vindenergi Danmark besluttet, at vi ikke med 
de nuværende forhold vil spekulere i at fastlåse prisen over kortere eller længere tid . Vi 
kan se, at gevinsten er begrænset og risikoen for en uheldig beslutning er uforholdsmæs-
sig stor . 

Læs mere side 12
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Budget 2011, resultat 2011 og budget 2012
Budget 11 Resultat 11 Forslag budget 12

Produktion kWh 11.200.000 13.353.021 11.200.000

Indtægter:
Salg af el kr 7.000.000 kr 7.952.231 7.130.000 1
Recs beviser 240.000 300.443 259.000 2
Gebyrer og fortrudt forhåndstegning 0 9.198 0
Renter 25.000 26.606 25.000
Driftsindtægter i alt 7.265.000 8.288.478 7.414.000

Udgifter:
Service og driftsledelse 330.000 332.910 335.000 3
Driftsleder 5.000 5.000 10.000
El-forbrug minus el-afgift 69.000 29.193 35.000 4
Forsikring 90.000 91.657 95.000 5
Produktionsomkostninger 494.000 458.760 475.000

Administration 291.000 301.143 336.000 6
Kontorhold 15.000 185 5.000
EDB, hjemmeside,tlf. 25.000 30.803 30.000
Forsendelse, porto, gebyr 32.500 43.193 37.700
Information & annoncer 20.000 16.251 20.000 7
I/S Møde, ledelse 25.000 37.527 27.000 8
Revision 25.000 27.000 25.000 9
Bogholderi 30.000 11.884 25.000
Kontingenter 13.500 11.508 13.500 10
Administrationsomkostninger 477.000 479.494 519.200

Driftsudgifter i alt 971.000 938.254 994.200

Resultat af primær drift 6.294.000 7.350.224 6.419.800
Henlæggelser 250.000 500.000 500.000

Årets resultat før afskrivninger 6.044.000 6.850.224 5.919.800

Udbetaling pr. andel. 565 640 553

Noter:
1) 13.353.021 kWh afregnet til i gns. 0,59 kr/kWh
2) Miljøbeviser 13.353 MW afregnet til 22,5kr/MW.
3) Siemens Wind Power og Danmarks vindmølleforening
4) Internt elforbrug i møllerne minus elafgift-refusion
5) Maskin-, driftstabs- og ansvarsforsikring
6) Administration samt kommunikation januar-marts
7) Nyhedsbrev
8) Interessentskabs og ledelsesmøder
9) Partner Revision
10) Danmarks Vindmølleforening
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Nyt fra sekretariatet
Ændring af bankoplysninger
Alle andelshavere opfordres til at tjekke kontooplysnin-
gerne på servicebrevet, da lauget ikke automatisk får 
besked fra bankerne om nye registreringsnumre eller 
bankskifte, hvorfor afkastet i nogle tilfælde ender på en 
forældet konto .
Genudbetalinger koster tid og penge til administration og 
fra 1 .april 2012 forhøjes gebyret fra 75 til 150 kr ., når en 
andelshaver får genudbetalt afkastet . Derfor bedes alle lø-
bende orientere sekretariatet om ændringer i bankforhol-
dene enten via hjemmesiden under menupunktet ’Ændring 
af personoplysninger’ eller ved at sende sekretariatet et 
brev/e-mail med de nye oplysninger .

E-mail
Flere og flere andelshavere benytter e-mail, derfor vil lau-
get meget gerne modtage en e-mail, når du får en mailad-
resse eller ændrer den nuværende . Indtil hovedparten af 
andelshaverne har e-mail, kommer nyhedsbrevet stadig 
med posten, selvom det koster dyrt i porto . Hjemmesiden 
vil dog være stedet, hvor de øvrige nyheder og meddelel-
ser løbende offentliggøres .
Laugets e-mail er hvl2009@gmail .com

Salg og overdragelse af andele
Køb og salg af andele foregår via ’Handelsplads’ på hjem-
mesiden . Her kommer køber og sælger i kontakt med hin-
anden og der er løbende aktivitet på handelspladsen .
Overdragelse/salg af andele kan ske hele året, overdragel-
sesdatoen 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 sæl-
geren ske den 1 . april . Ved overdragelse den 1 . oktober 
vil den sidste udbetaling til sælgeren ske den 1 . oktober . 
Overdragelseskontrakten ligger på hjemmesiden og når 
den er udfyldt af begge parter, godkendes salget af se-
kretariatet . Bekræftelsen kommer dog først ca . en måned 
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efter den 1 . oktober eller 1 . april, hvis kontrakten er ind-
sendt med en fremadrettet dato for overdragelsen . Over-
dragelse koster fra 1 . april 2012 køber et gebyr på 400 kr . 

Nyt fra ledelsen
EU-pris
Hvidovre Vindmøllelaug har nu en pris for, at være en 
succesfuld model på lokalt ejerskab af en vindmølle og 
at det er en god inspiration for andre rundt om i Europa . 
Repræsentanter fra laugets bestyrelse deltog som et af 
de nominerede projekter ved en stor energikonference i 
Europakommissionen den 13 . april 2011 med mere end 
400 repræsentanter fra hele Europa . Lauget løb med en 
fornem andenplads og et fint diplom fra Energikommis-
sionens præsident Günther H . Oettinger .
Vinderprisen gik til et engelsk solfangerprojekt i London . 
På hjemmesiden findes et link til en 29-siders præsenta-
tion af projekterne og til fotos fra prisuddelingen .

Den tredje mølle
DONG Energy har i løbet af året opstillet endnu en mølle 
på Avedøre Holme og i slutningen af september var test-
perioden færdig . Møllen producerer nu strøm på linje med 
de øvrige to møller . Møllen har fået nummer et og er den 
sidste af de tre projekterede 3,6 MW møller fra Siemens 
Wind Power .
Laugets bestyrelse har skrevet til DONG Energy om mu-
ligheden for at fortsætte det hidtil gode samarbejde i  et 
nyt projekt vedrørende den 3 . mølle, men det har DONG 
ikke været interesseret i .

Unødvendig støj
Hvidovre Vindmøllelaugs mølle burde være det bedste 
eksempel på, at moderne vindmøller ikke støjer – men 
desværre har der været problemer med køleluftsblæse-
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ren og det har givet unødig støj for de mange besøgende . 
Bestyrelsen har drøftet støjen med Siemens Wind Power 
og det har bevirket, at der nu er iværksat et støjdæmp-
ningsprojekt, som blandt andet inkluderer nye kølelufts-
blæsermotorer, optimeret køleluftsblæser-propeller og 
opdateret mølle-software .

Gæster fra nær og fjern
At kunne købe og eje en vindmølle sammen i et laug, 
er noget ganske særligt og bestemt ikke en selvfølgelig-
hed for indbyggere i andre lande . Derfor er møllen og 
historien om det lokale ejerskab efterhånden blevet et 
eftertragtet mål for vindmølleinteresserede . Formand 
Erik Frølund-Thomsen har begejstret budt velkommen 
til gæster fra Frankrig, Korea, Japan og Slovenien . Ikke 
alle mediefolk har dog været lige benovede over den fan-
tastiske udsigt, således lydmanden fra Slovenien, som 
stille og roligt kravlede ned igen i tårnet og nøjedes med 
at stikke mikrofonen op i den tynde luft .
Flere grupper fra Danmark har også lagt vejen forbi møl-
len, for at få inspiration til laug i deres lokalområde og 
sikre sig, at en moderne mølle er til at være i selskab med 
rent lydmæssigt . 
I 2012 forventes flere delegationer i kølvandet på den 
opmærksomhed, laugs-modellen har fået via EU-kon-
kurrencen og som en konsekvens af de mange besøg i 
forbindelse med Danmarks EU-formandsskab .

Besøg en mølle
Det ville tage mange timer og dage, hvis alle interesserede 
andelshavere skulle op i laugets vindmølle i forbindelse 
med et åbent-hus arrangement, fordi der kun kan være én 
gæst ad gangen sammen med elevatorføreren . Derfor har 
bestyrelsen fået en aftale med Middelgrundens Vindmøl-
lelaug, der afholder mølledag den 17 . juni fra kl .11-16, 
om at Hvidovre Vindmøllelaug også er velkommen ved 
arrangementet . Tilmelding og betaling vil foregå på www .
middelgrunden .dk når alle detaljer er på plads .



Fra side 7
Det kan oplyses, at hvis 
lauget fastlåste prisen 
for el i slutningen af ja-
nuar, ville vi få 32 øre/
kWh . Den gennemsnit-
lige afregningspris for 
vort område i 2011 har 
været 34,4 øre/kWh .
Oveni markedsprisen 
får lauget de første ca . 
7 år  25 øre/kWh som 

kompensation for, at vi ikke belaster miljøet på samme måde, som det sker for el produ-
ceret på kul, olie og gas .
Lauget betaler også et gebyr på et par øre for at el-nettet er i balance, dvs . at der er anlæg, 
der kan producere, hvis vinden f .eks . løjer af hurtigere end forventet . Vi får et tillæg på 
2,3 øre/kWh til udligning af dette . Så hen over året går dette regnestykke lige op .
Hvis I undrer jer over, at jeres pris i husholdningen er nærmere de 2 kr/kWh, så hænger det 
sammen med, at der oven i produktionsprisen, som lauget får, lægges moms og afgifter . 
Prisstrukturen kan studeres på www .dkvind .dk/fakta/pdf/O3 .pdf 

Nedenstående tabel illustrerer hvorledes prisen er den 1 . februar 2012 . Som det ses er der 
problemer med leverance i øst Danmark morgen og eftermiddag, hvor prisen kommer helt 
op på 151 øre/kWh . Middelprisen over døgnet er for henholdsvis vest og øst Danmark 
38 øre/kWh og 82 øre/kWh .

Afregningsprisen i øre/kWh måned for måned 2011

Afregningsprisen i øre/kWh den 1. februar 2012 time for time i Danmark


