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Matas Randers Storcenter. 
Tilbuddet gælder 7. - 27. februar.

Matas Frihedens Butikscenter
Tilbuddet gælder fra torsdag d. 23. februar  
t.o.m. onsdag d. 8. marts 2017

FÅ DENNE LÆKRE GAVE, NÅR DU  
KØBER 2 CLINIQUE PRODUKTER

Clinique Girl on the Go 
Indeholder: 
· Moisture Surge Extended Thirst Relief 7 ml
· Pep-Start Eye Cream, 7 ml
· Pep-Start 2-in-1 Exfoliating Cleanser 30 ml
· Chubby Stick Moisturizing Lip colour Balm 1,2 ml
· High Impact Mascara 3,5 ml
· Toilettaske

VÆRDI 319,-

Én gave per kunde så længe lager 
haves. Værdien er skønnet, da et 
eller fl ere af produkterne ikke sælges 
enkeltvis.

Allergitestet. 100% uparfumeret.

Vila buks
Vicommit coated

Morgan 
jeans
fås i 4 farver
1 par 400,-
2 par 600,-

 ● Den 24. marts kan Hvid-
ovre Vindmøllelaug fejre 10 
års jubilæum.

Den store dag markeres - i 
et tæt samarbejde med Middel-
grundens Vindmøllelaug, som 
har 20 års jubilæum - med et 
stort jubilæumsarrangement i 
Comwell Conference Center 
Copenhagen.

Fra kl. 12 til 16 er der 
workshops, taler og spæn-
dende oplæg med blandt an-
dre Københavns teknik- og mil-
jøborgmester Morten Kabel og 
Connie Hedegård. Den sene ef-
termiddag benyttes til afvikling 
af generalforsamlinger i de to 
vindmøllelaug og om aftenen er 
der festmiddag for de godt 430 
deltagere, der har tilmeldt sig.

- I løbet af dagen vil samt-
lige deltagere efter tur blive in-
viteret op i Sky-baren, hvor de 
kan nyde udsigten over vind-
møllerne over et glas og lidt 
snacks, fortæller Erik Christi-
ansen, der er formand i Mid-
delgrundens vindmøllelaug.

- Det er faktisk et af de ene-
ste steder i københavnsområ-
det, hvorfra man kan se både 
vindmøllerne på Middelgrun-
den og også “vores” vindmølle, 
supplerer Erik Frølund, der er 
formand for Hvidovre Vind-
møllelaug.

Den svære begyndelse
I anledning af det dobbelte 

vindmøllejubilæum har de to 
laug fået produceret et fint lille 
jubilæumsskrift.

Mange af avisens læsere hu-
sker sikkert endnu, hvordan 
vindmølleplanerne her i Hvid-
ovre delte den daværende kom-
munalbestyrelse i næsten to lige 
stor halvdele, mens Hvidovres 
borgere slet ikke delte politi-
kernes betænkeligheder.

Jubilæumsskriftet beskriver 
på udmærket vis, hvordan det 
hele begyndte:

- Hvidovre Vindmøllelaug 
blev stiftet i november 2007 
under beskedne vilkår i nogle 
kontorlokaler i Hvidovre.

Der var pengemangel, og 
derfor gav Middelgrundens 
Vindmøllelaug et rentefrit lån 
til finansiering af de første ini-
tiativer i Hvidovre Vindmøl-
lelaug. Lånet var på 150.000 
kr. - og det var sikret, at lånet 
ikke skulle tilbagebetales, hvis 
vindmølleprojektet ikke blev 
til noget.

Med pengene i hånden 
kunne der nedsættes et sekre-
tariat, der kunne tage sig af de 
indledende manøvrer, hvor 
blandt andet placeringsmu-
lighederne for vindmøllerne 
skulle afdækkes. Efter et møde 
med Hvidovre Kommune og 
en efterfølgende henvendelse 
fra DONGEnergy, blev der ud-
arbejdet et fælles prospekt for 
placeringen på Avedøre Holme.

Der blev nedsat en gruppe 
af lokale vindmølleentusiaster. 
Igennem næsten to år holdt de 
sammen med det ene formål 
at få projektet realiseret inden 
FN’s klimatopmøde i 2009 

(COOP15) i København.
Da der er tale om en offs-

hore vindmøllepark - selv om 
der kun er omkring 10 m til 
land - var det ikke Hvidovre 
Kommune, der skulle være 
myndighedsbehandler på pro-
jektet, men laugets bestyrelse 
besluttede, at der skulle fore-
ligge lokalpolitisk tilslutning 
til projektet, før man ville gå 
i gang.

Det blev et tværpolitisk spil, 
hvor personlige holdninger blev 
afgørende, og det endte med 
en sejr for vindmølleprojektet 
med én stemmes flertal i kom-
munalbestyrelsen.

Hvidovres borgere 
bakkede op

Efter denne politiske holm-
gang viste det sig, at Hvidovres 
borgere stod last og brast om 
projektet. På borgermøderne 
var der så at sige ingen indsi-
gelser mod projektet. Og da de 
10.700 andele blev udbudt, var 
der også bred lokal opbakning 
til projektet.

Der var indhentet tilbud 
på vindmølleprojektet, som 
var klar til at blive realiseret 
efter godkendelse af de stats-
lige myndigheder. Da vindmøl-
leprojektet var i nærheden af 
Bella Centeret, hvor FN-top-
mødet skulle foregå, ville pro-
jektet blive et udstillingsvindue 
for den nyeste danske vindmøl-
leteknologi.

Siemens 3,6 MW-vindmøl-
ler blev valgt af lauget og DON-
GEnergy i fællesskab. For lau-
get blev det et projekt på i alt 
53,1 mio.kr. for en 3,6 MW 
vindmølle. Det første spade-
stik til Hvidovres nye smukke 
skyline på Avedøre Holme blev 
foretaget den 9. februar 2009 
med deltagelse af blandt andet 
borgmester Milton Graff Pe-
dersen og DongEnergys davæ-
rende koncerndirektør Niels 
Berg-Hansen samt bestyrelse, 
under stor pressedækning.

De to vindmøller - ejet af 
henholdsvis lauget og DONG-
Energy - blev rejst i lyntempo 
og stod klar til klimatopmødet. 

Møllerne blev sat i drift 1. no-
vember 2009. Under stor festi-
vitas ude på diget med over 200 
inviterede gæster blev møllen 
indviet den 9. november 2009.

Siden da har DONGEnergy 
rejst endnu en 3,6 MW vind-
mølle, og møllerne er i dag et 
vartegn for Hvidovre, som er 
besøgt af mange ind- og uden-

landske vindmølleinteresserede 
gæster.

Lånet fra Middelgrunden 
Vindmøllelaug blev tilbagebe-
talt efter et år.

En god forretning
Der blev som nævnt i sin tid 

solgt 10.700 andele.
- Andelene blev solgt 

for 4.999 kr., fortæller Erik 
Frølund:

- Og her og nu er godt 70 
procent af interessenternes an-
delsindskud i Hvidovre-møllen 
blevet tilbagebetalt og CO2-be-
sparelsen har været på 57.499 
tons over årene.

- Hvidovre-møllen har i pe-
rioden 2009 til oktober 2016 
produceret 77.076.419 kWh 
efter fradrag af fremstillings-
energien, fortæller Erik Chri-
stiansen:

- Det svarer faktisk til 
48.173 personers årlige for-
brug eller til 8.029 personers 
elforbrug i hvert af årene si-
den starten.

  oas@hvidovreavis.dk

JUBILÆUM:

Det hele begyndte i ydmyge rammer
Hvidovre Vindmøllelaug blev stiftet i 2007 i nogle beskedne kontorlokaler - nu kan lauget holde 10 års-jubilæum

Hvidovres vindmølle har været en god investering for såvel miljø som 
andelshavere.

De to formænd, Erik Frølund og Erik Christiansen, har sørget for at der blev produceret et fint jubilæ-
umsskrift i anledning af de to vindmøllelaugs fælles jubilæum.


