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Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre

Med bus
Bus 200S fra Lyngby station til Frihedens Station:
Stå af ved Frihedens station ved krydset Hvidovrevej/Gam-
mel Køge Landevej.
Bus 133 fra Valby station mod Avedøre Station: Stå af ved 
Hvidovrevej/Arnold Nielsens Boulevard. Tag bus 132 eller 
200S til Frihedens station. Herfra er der ca. 200 meter til 
Frihedens Idrætscenter, som ligger lige efter krydset på 
højre hånd.

Med S-tog
S-togslinje A eller A+ fra Hovedbanegården mod Hundige:
Stå af på Frihedens station. 
S-togslinje B fra Hovedbanegården mod Høje Taastrup: 
Stå af på Hvidovre station. Tag her bus 132 til Frihedens 
station. Gå de sidste 200 meter.

Parkering
Der er gratis parkeringsmuligheder ved Engstrandskolen og 
på Gammel Køge Landevej lige ved idrætscenteret.

Vejviser
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Kære andelshaver 
Du indkaldes hermed til Hvidovre Vindmøllelaugs interessentskabsmøde tirsdag den 22. marts 
2016 i Frihedens Idrætscenter, teatersalen, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre.

Kl. 18.00 – indskrivningen åbner

Du bedes venligst medbringe brevet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse. Heraf frem-
går dit andelshavernummer og her kan du også se, hvilke kontaktdata og kontonummer vi har 
registreret på dig i laugets database. Kan du ikke finde brevet, kan du alternativt medbringe 
anden personlig identifikation. 

Klokken 19.00 vil laugets formand erik Frølund-Thomsen byde velkommen og herefter 
er dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Ledelsens beretning samt orientering om driften
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag: Se venligst forslag side 9

Pause med kaffe, te og kage

6. Valg af ledelse i lige år: 
 Knud Erik Larsen og Frank A. Olsen er på valg. Begge modtager genvalg. 
 Valg af to suppleanter: 
 Erik Christoffersen og Bjarne Højer Møller er på valg. Begge modtager genvalg.
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant: 
 Jens Bak, intern revisor samt revisorsuppleant Niels Kolbye er på valg. Begge modtager genvalg.  
Posten som intern revisor nummer to er vacant og skal besættes.
8. Eventuelt

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen, Hvidovre den 2. februar 2016

PS: Vi kan oplyse, at der inden mødet kan købes forskellige middagsretter i  
idrætscentrets restaurant

vi gør opmærksom på, at årsrapporten og nyhedsbrevet kun bliver udsendt med posten 
til andelshavere uden e-mail. Begge dokumenter er tilgængelige på hjemmesiden.

Indkaldelse til interessentskabsmøde
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Årets produktion

Produktionen i år 2015 har været særdeles tilfredsstillende med en produktion, der er 13 % højere 
end normalt. Det er den største produktion i møllens seksårige historie.

Driftsbemærkninger for 2015
Driften af møllen har været meget tilfredsstillende i år 2015. Møllen har kørt meget stabilt og kun 
stået stille i 309 timer, dvs. 3,5 %, som følge af planlagte servicearbejder eller fejl.  

Produktionen i Hvidovre Vindmøllelaug 2015 var i alt 13.360.730 kWh. Vindmøllen har haft en 
rådighedsfaktor på 97,4 procent, hvilket er tilfredsstillende.

Produktionen og vindens energi-indhold i 2015
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Større fejl i år 2015
•	 Frekvensomformer	til	krøjemotor	fejlet	og	skiftet.
•	Modul	til	generator	frekvensomformer	fejlet	og	skiftet	ved	årsskiftet	2015/2016

Større arbejder i år 2015
•	 6	års	service	gennemført
•	Udskiftning	af	gearolie	og	hydraulikolie
•	 Vinger	repareret	(Garanti	skade)
•	Maling	af	rustskader	på	tårn	påbegyndt	(Garanti	skade)

Markedsprisen på el i 2015 og frem
I 2015 var markedsprisen påvirket af meget store mængder nedbør i Norge og det nordlige Sve-
rige, således at der var overskud af el fra vandkraftanlæggene også på dage med megen vind i 
Danmark.  Desuden har prisen på kul, olie og gas været meget lav. Derfor har prisen for el været 
meget lav. Gennemsnitsprisen var helt nede på 15,7 øre kWh. 

En analyse fra Energinet.dk har vist, at prisen på el i Danmark kun i 10 % af tiden er påvirket af 
den danske elproduktion. I det tilfælde er vindkraften medvirkende til, at sænke prisen på al el 
produceret. 50 % af tiden er prisen fastlagt af produktionen i Norge og Sverige og i 20 % af tiden 
er prisen fastlagt af produktionen i Tyskland. Kun i 20% af tiden er prisen fastlagt af det samlede 
udbud	af	produktion	i	Norden	(inkl.	Danmark)	og	Tyskland.

Det betyder, at Danmark har Europas laveste elpris, hvilket naturligvis ikke er en fordel, hvis man 
er elproducent. 
Det, der kunne få prisen til at stige ud over stigninger på kul, olie og gas, er først og fremmest, 
hvis Norge og Sverige blev ramt af tørke - lidt regn og sne, så der ikke kommer så meget vand 
til vandkraftanlæggene. Alene forskellen af importeret el mellem et tørt år og et vådt år udgør 5 
TWh/år, hvor Danmarks elforbrug i 2014 var på 33,5 TWh.   

Et andet forhold, der kunne forbedre situationen er, hvis der blev anlagt flere højspændingskabler 
mellem Nord- og Sydtyskland og mellem Danmark og Holland / Storbritannien, hvor prisen på el 
er langt højere end i Danmark. Sådanne anlæg tager flere år at bygge.

En forbedring af elprisen vil også kunne ske, hvis vi i Danmark begyndte at anvende mere el de 
dage,	hvor	prisen	er	meget	lav	(hvor	der	er	megen	vind).	Dette	kan	ske	ved	at	justere	på	afgifts-
systemet i Danmark, hvor afgiften på det grønne område er fem gange så høj, som på fosile 
brændsler. Justeringen kunne også betyde, at det f.eks. kan betale sig at anvende el til opvarmning 
via varmepumper i fjernvarmeanlæg. I dag eksporteres denne el typisk til Norge og Sverige til 
meget lave priser.
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Budget 2015, resultat 2015 og budget 2016  
  
          

  
Budget 

2015 
Resultat 

2015 
Budget forslag 

2016 
Estimat 

2017 
Produktion af el:   kWh 12.000.000 13.360.730 12.500.000 12.500.000 
          
Indtægter: kr         
Salg af el  6.000.000 5.539.505 3.257.378 2.225.000 
Salg af REC´s beviser 270.000 300.622 40.000 60.000 

Gebyrer: Overdragelser, kontorettelser 0 
             

39.670  
                             

40.000  
             

40.000  
Renter: 25.000 16.658 15.000 15.000 
Driftsindtægter i alt: kr 6.295.000 5.896.455 3.352.378 2.340.000 
          
Udgifter: kr         
Service, vedligehold, E-driftsledelse 390.000 431.222 698.000 706.000 
Driftsleder 25.000 25.000 30.000 30.000 
Elforbrug minus afgifter 30.000 20.944 20.000 20.000 
Forsikringer 100.000 115.778 118.000 118.000 
Produktionsomkostninger i alt: kr 545.000 592.944 866.000 874.000 
          
Administration         
Kontorhold, HVL-lokale 15.000 8.285 25.040 25.040 
EDB, hjemmeside, tele 15.000 22.011 21.500 21.500 
Forsendelse, porto, gebyrer 35.000 36.381 21.800 21.800 
Information og annoncer 20.000 14.708 5.000 5.000 
IS- og bestyrelsesmøder samt jubilæum 40.000 36.130 90.000 95.000 
Revision  30.000 32.000 32.000 32.000 
Bogholderi 55.000 43.780 50.000 50.000 
Kontingenter 15.000 15.275 16.000 16.000 
Administration (honorar mm) 110.000 89.895 91.700 91.700 
Administrationsomkostninger: kr 335.000 298.465 353.040 358.040 
          
Driftsudgifter i alt: kr 880.000 891.409 1.219.040 1.232.040 
          
Resultat af primær drift: kr 5.415.000 5.005.046 2.133.338 1.107.960 
          
Henlæggelser til reparation: kr 500.000 200.000 0 0 
Årets resultat før afskrivninger: kr 4.915.000 4.805.046 2.133.338 1.107.960 
          
Udbetaling pr. andel: kr 450 450 200 103 

 

Årsregnskabet findes i sin helhed på hjemmesiden under ’is dokumenter’.
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Nyt Fra ledelsen

Forslag til ændring af vedtægternes paragraf  
5 Interessentskabsmøde 

Bestyrelsen skal herved foreslå en lille ændring i ved-
tægterne. Det drejer sig om § 5 stk. 1, 3. linie, der lyder 
således:
”Interessentskabsmødet afholdes hvert år i marts måned.
Forslag til ændring:
”Interessentskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen 
af april måned.

Begrundelse:
Bestyrelsen og administrationen har i forbindelse med af-
holdelse af regnskabsmødet, og forberedelse til afsendelse 
af materialer til trykning og forsendelse til andelshaverne, 
et ret kort tidsinterval, der kan være noget stresset. 
Bestyrelsen og administrationen vil ved denne ændring, 
få en langt roligere arbejdsgang med de ovenfor nævnte 
arbejdsopgaver. Vi kan derudover undgå, at I/S mødet lig-
ger for tæt på helligdage.

Jubilæumsarrangement i 2017
En milepæl er lige om hjørnet. Ja, tiden den iler, og som 
bekendt blev vores verdenskendte møllelaug stiftet I 2007, 
i kølvandet af vort søster-laug, Middelgrundens Vindmøl-
lelaugs succes. 
Og i forbindelse med deres 10 års jubilæum, hjalp de os 
godt i gang blandt andet med et stort startlån på 150.000 
kr., der for længst er betalt tilbage med TAK, og det vil 
sige, at vi nu runder de 10 år her i 2017.
I forbindelse med denne store begivenhed har bestyrelsen 
spurgt vort søster-laug, Middelgrundens Vindmøllelaug, 
der samtidig fylder 20 år, om vi ikke skulle fejre et fælles 
jubilæum, og det har Middelgrundens laug sagt ja til.
Derfor kære andelshavere, lægger vi således op til en stor 
begivenhed med en stor festdag for de to laug, der til sam-
men har ca. 11.000 medlemmer, hvoraf mange er medlem-
mer i begge laug.          fortsættes....
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Nyt Fra ledelsen fortsat

For at forberede denne store fælles begivenhed 
vil vi allerede her i 2016 lægge penge til side til 
festen	(halvdelen	af	det	forventede	budget).	Det	
vil også kræve en mindre egenbetaling på 350 
kroner pr. deltager for et halvdags-seminar med 
forskellige spændende indlæg og en efterføl-
gende festmiddag med underholdning. Arran-
gementet vil foregå en fredag sidst i marts 2017 
i Københavnsområdet. Henlæggelsen af midler 
til festen er indeholdt i det udsendte budget.

Udløb af aftaler og forøgede udgif-
ter til vedligehold.

Den 28. februar 2015 udløb mølleleverandø-
rens fem-årige periode med teknisk garanti på 
vindmøllen.	Da	Siemens	Wind	Power	(SWP)	i	
garantiperioden har afholdt udgifter til en del 
modifikationer og forbedringer på møllen, 
antager vi, at behovet for at rette forskellige 
børnesygdomme og mindre fejl ved møllen er 
minimalt. 

Samtidigt med garantiperiodens ophør, er det 
serviceabonnement, der er tegnet på møllen 
fra starten, også udløbet. Det er lovpligtigt at 
vindmøllen skal serviceres i henhold til leveran-
dørens forskrifter og at dette skal være af et 
autoriseret firma. For denne vindmølletype er 
der pt. kun én leverandør på markedet, som er 
autoriseret og det er SWP.

I forbindelse med udløb af både garantiperio-
den og servicekontrakten har ledelsen gennem-
gået vindmøllens vedligeholdelsesmæssige til-
stand omhyggeligt og der er rejst en række krav 
angående udbedringen af både væsentlige fejl 
og mangler, og fejl af mere kosmetisk art, som 

eksempelvis rustpletter på tårnet, rustne bolte 
etc.  Ligeledes tjekkes det, om alle de for denne 
vindmølletype gældende retrofit-programmer er 
blevet udført i det fornødne omfang.  Således 
sikres at vindmøllen kommer ud af den fem-
årige garanti- og serviceperiode i en ”perfekt 
og velplejet tilstand”.

SWP har endnu ikke afsluttet mangeludbed-
ringerne på tilfredsstillende måde. Vingernes 
udbedring af malingsskader er f.eks. ikke til-
fredsstillende udført til at kunne opnå design-
levetiden på ca. 20 år.

Årsomkostninger til nyt service-
abonnement 

I april 2015 indgik ledelsen efter en lang for-
handlingsfase en ny 5-års serviceaftale med 
SWP. Aftalen er en såkaldt Standard Service-
aftale, som omfatter det årlige, planlagte ser-
viceeftersyn, fjernovervågning og respons på 
fejl, vibrationsovervågning samt en månedlig 
afrapportering.  
Aftalen indeholder også udskiftning af 800 li-
ter hydraulikolie og 500 liter gearolie hvert 5. 
år, hvilket ellers kunne være en ret bekostelig 
affære. Aftalen ca. 400.000 kroner pr år inklu-
sive HVLs egen driftsleder og tilsyn.  Aftalen er 
indeksreguleret.
Udgifter i forbindelse med udbedringer af 
f.eks. komponentfejl belaster, som nævnt, 
udgiftssiden i HVL fra marts 2015 og fremad.  
Det er blandt andet derfor, at ledelsen af for-
sigtighedshensyn, over en række år, hvert år 
har henlagt 0,5 mio.kroner årligt som reserver. 
Således kan en evt. større reparationsudgift helt 
eller delvist kan dækkes, uden at påvirke et års 

Nyt Fra ledelsen
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likviditet ekstremt.  
For regnskabsåret 2015 er foreslået henlagt 
200.000 kroner under hensyn til den lave el-
afregningspris i 2015. Pludselig opstået skade 
på maskindele eller komponenter, vil være om-
fattet af HVĹs maskinkasko forsikring.  Desuden 
kan det være vanskeligt at budgettere nøjagtigt 
for reparationsudgifter, da omfanget ikke ken-
des på forhånd.  
Da møllens vitale komponenter, med undtagel-
se af vingerne, er i en særdeles god tilstand og 
der ikke pt. for denne mølletype findes seriefejl 
med f.eks. gearkasser eller andre store maskin-
komponenter, lagde ledelsen ud med at afsætte 
100.000 kroner/år til vedligehold i budgettet for 
2015.  Det har vist sig at holde, men kun med 
nød og næppe, for lige efter nytår kom en dyr 
reparation.  Derfor budgetteres med 300.000 
kr. pr. år i 2016.

Da HVL i fremtiden selv er overordnet ansvarlig 
for udførelsen af reparations- og vedligeholdel-
sesarbejder på vindmøllen, må det påregnes 
af der kommer øgede udgifter til HVLs egen 
styring, tilsyn og administration af opgaverne.   
Det vil være nødvendigt at have stor fokus på 
at holde udgifterne til reparationer så lave som 
muligt, og at der købes ind pris- og kvalitets-
bevidst.  

Bestyrelsen vil samtidig holde et vågent øje 
med ubalancen på serviceområdet, hvor det 
som omtalt, kun er én leverandør på markedet, 
til at servicere laugets mølle. Bestyrelsen tror 
på, at der inden for en overskuelig tid kommer 
andre på markedet og derved fremkommer en 
priskonkurrence.

Diagrammet er lavet på basis af de månedlige afregninger og ’fortjenesten’ på balance er lagt 
oveni. Fortjenesten er det lauget får netto, når den faktisk omkostning er trukket fra de 2,3 øre/
kWh.

El-prisen på spotmarkedet

Nyt Fra ledelsen
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Nyt fra administrationen

Kontakt til lauget
Hvidovre Vindmøllelaug har e-mailadressen: 
hvl2009@gmail.com. Adressen til administra-
tionen er: C/o Lene Vind Kommunikation, 
Kronborg 17A, 1., 3000 Helsingør.
Telefontiden er torsdag fra klokken 10 til 14 på 
telefon 2117 7170. E-mails besvares løbende.

Husk at ændre oplysninger
Du bedes venligst fortælle administrationen, hvis 
du ændrer adresse, tlf., e-mail eller bankkonto. 
Besked om kontoændringer kan ske hele året, 
dog senest den 15. marts eller 15 september af 
hensyn til udbetalingen af overskuddet fra el-
salget. Du kan give os besked på en af følgende 
måder:
•	 skriv	et	brev	til	administrationen
•	 send	en	e-mail	til	hvl2009@gmail.com
Det koster dig et administrationsgebyr på 
150 kroner, hvis lauget skal til at genudbetale 
overskuddet fra el-salget til en ny konto. 
Beløbet bliver fratrukket det beløb, som du får 
udbetalt.

Laugets oplysninger om dig
På servicebrevet, som udsendes sammen med 
indkaldelsen til interessentskabsmødet, står de 
oplysninger vindmøllelauget har fra dig vedrø-
rende din adresse, telefon, e-mail og bankforbin-
delse. Er oplysningerne ikke korrekte, skal admi-
nistrationen have besked allersenest 14 dage før 
udbetalingen af overskuddet – det vil sige enten 
før 15. marts eller 15. september.
Opdatering af oplysningerne kan ske som ovenfor 
nævnt via brev, e-mail eller hjemmesiden: www.
hvidovrevindmollelaug.dk 

Andele til salg
Køb og salg af andele sker kun via hjemmesiden

under menupunktet ’handelsplads’, og det er 
parterne selv, som står for handlen. Der står 
mere om emnet på hjemmesiden under menu-
punktet ’køb og overdragelse’.  Her er også et 
link til den overdragelseskontrakt, som skal ud-
fyldes af både sælger og køber. Efter underskri-
velsen sendes kontrakten til laugets bogholder 
Marian Schønning. Hun sender en bekræftelse 
på modtagelsen indenfor 10 dage,hvis alt er 
i orden. Kontrakten kommer retur lidt senere 
med kopi til sælger og køber, og salget er her-
med en realitet. 
Overdragelsesdatoen sættes enten til den 1. 
april eller den 1. oktober på grund af udbe-
talingerne af overskuddet fra el-salget. Er der 
sat kryds ved 1. april, betyder det at sælger 
får sin sidste udbetaling 1. april. Er datoen for 
overdragelse ud i fremtiden, kommer bekræf-
telsen først efter den kommende udbetaling af 
overskuddet.
Køber betaler et gebyr på 400 kroner for over-
dragelsen af andele, hvilket også gælder ved 
dødsboer. 
Nogle andelshavere kan ikke længere finde de-
res andelsbevis. Det bør ikke være et problem, 
da ejerskabet alene afgøres af registreringen i 
vindmøllelaugets database. 

Overdragelse af andele i dødsboer
Ved dødsfald skal andelen også overdrages, 
selvom den forbliver i familiens eje. Det vil sige, 
at der ikke bare sker en ændring af kontonum-
meret til den/de efterladte. Forinden skal over-
dragelseskontrakten udfyldes. Den indsendes til 
laugets bogholder sammen med en kopi af skif-
teretsattesten. Er man bobestyrer, skal der også 
indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, 
hvorefter bobestyreren kan overdrage andelen 
eller sælge afdødes andel via ’handelspladsen’.


