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Bestyrelsen blev på det seneste I/S-møde opfordret til, at gøre det kommende møde lidt mere 
festligt, ligesom dengang vi afholdte jubilæum sammen med Middelgrundens Vindmøllelaug I/S. 

Derfor vil der denne gang blive serveret en ’royal buffet’ på Dronningens fødselsdag fra kl. 17.30 
i den store sal i Frihedens Idrætscenter.

Anretningen kommer til at bestå af følgende lækkerier:

Langtidsstegt svineryg med rodfrugter
Pestobagt kylling
Ristede kartofler
Rødvinssauce
Årstidens salat
Tre slags tomater med løg og feta
Hjemmebagt brød og smør

Og det søde:

Bagt chokoladekage med kokos – som bliver serveret sammen med kaffe og te i fbm. mødet inde 
i den store sal.

Der bliver serveret drikkevarer til maden f.eks. et glas rød- eller hvidvin eller øl og sodavand. 

det kræver tilmelding at deltage i spisningen. 

Tilmeldingen foregår fra den 4. april til og med den 11. april 2020 på e-mailadressen: 
hvl2009@gmail.com – og din tilmelding til spisningen er kun registreret, hvis du får et 
positivt svar tilbage.  
Tilmeldingen er bindende og hvis du ikke dukker op, kommer du selv til at betale de 
150 kroner for menuen.

Du behøver ikke tilmelde dig, hvis du udelukkende deltager i interessentskabsmødet.

Vejviser til Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre, tips til transport og anvisning af  
parkeringspladser finder du på hjemmesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk

Invitation til spisning
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indkaldelse til interessentskabsmøde i Hvidovre vindmøllelaug i/S 
torsdag den 16. april 2020

Kære interessent
Du indkaldes hermed til Hvidovre Vindmøllelaugs interessentskabsmøde torsdag 
den 16. april 2020 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre.
Hvis du ikke deltager i spisningen, starter indskrivningen klokken 18.30.
Du bedes venligst medbringe personlig identifikation til indskrivningen.

Klokken 19.00 vil laugets formand Erik Frølund-Thomsen byde velkommen. 

dagsorden
1. valg af dirigent 

2. valg af referent og stemmetællere 

3. ledelsens beretning samt orientering om driften

4. regnskab og budget

5. indkomne forslag: Intet modtaget indenfor fristen den 1. februar 2020.

6. valg af ledelse i lige år 
Knud Erik Larsen og Frank A. Olsen er på valg og modtager genvalg.

valg af to suppleanter:
Erik Christoffersen og Bjarne Højer Møller er på valg og modtager genvalg.

7. valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant 
Jens Bak og Lillian Enager, interne revisorer og suppleant Birthe Gärtner er på valg og modtager 
genvalg.

8. eventuelt

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
Hvidovre den 19. februar 2020
 
Årsrapporten og nyhedsbrevet findes kun i digitalt format. Begge dokumenter er tilgængelige på 
hjemmesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk under ’IS Dokumenter’.

Indkaldelse til interessentskabsmøde
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Årets produktion

Driftsbemærkninger for 2019

Af Lars Bülow Jørgensen, teknisk driftsleder.

Vindmøllen har kørt fantastisk godt i år 2019 ligesom i 2018. Der har kun været mindre fejl, som 
hurtigt er blevet rettet. Rådigheden er tæt på 100 procent. 

Det årlige serviceeftersyn af vindmøllen blev foretaget i november - december 2019. Mindre fejl 
er blevet udbedret. Der er et godt samarbejde med Siemens, som lauget har tegnet en 5-årig ser-
viceaftale med efter udløb af garantiperioden. Aftalen skal nu fornyes, og det er planen at indgå 
en aftale, der ud over serviceeftersyn og driftsmidler også inkluderer mekaniske reparationer og 
udgifter hertil.

Siemens blev i starten af 2019 færdige med at montere forkantbeskyttelse på vingerne. Dette 
gør de gratis som en del af et forsøg på at finde den optimale beskyttelse af vingerne. Mindre 
reparationer af vingerne er udført. 
Sliddele (wire, drev, bremse, m.m.) til personhejsen i mølletårnet blev udskiftet i februar 2019.
Lejet i gearets udgangstrin mod generatoren blev udskiftet i juli 2019. Det viste sig, at der var 
mange afskalninger i dette leje, så det var på høje tid at få det skiftet.

Produktionen i 2019 var 11.969.354 kWh duktion
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Et frekvensomformermodul til krøjesystemet og et input/output modul til styringen er blevet 
udskiftet i august 2019. 
Gearoliepumpen og motoren blev udskiftet i september 2019.
Hele år 2019 har der været et meget lavt antal alarmer med møllestop. Hovedparten af alarmerne 
kunne resættes fra Siemens overvågningscentral, de andre krævede et besøg i møllen fra Siemens 
og evt. en reparation, før møllen kunne genstartes. Ved hjælp af oplysninger fra overvågningssy-
stemet, har Siemens kunne forberede sig på hvilke dele, der skulle udskiftes, hvorved at udetiden 
har været begrænset.   

 

Figuren viser antal-
let af alarmer fra 
møllen i 2019, og 
hvor mange fejl, der 
er rettet enten i møl-
len eller via en fjern-
overvågning.

Den gennemsnitlige 
pris for elektricitet på 
spotmarkedet i løbet 
af 2019. 
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Resultat 2019, budget 2020 & estimat 2021 

Årsregnskabet findes i sin helhed på www.hvidovrevindmollelaug.dk under ’iS doku-
menter’.

	

Budget	2019/	20,	resultat	2019	og	estimat	2021 Budget	2019 Result	2019 Budget	2020 Estimat2021
Produktion	af	el:			kWh 12.100.000								 11.969.354							 12.100.000							 12.100.000							
Elpris	gennemsnit:	øre/kWh 25,40																			 26,54																		 26,40																		 26,40																		
Indtægter:	kr -																							 -																						 -																						 -																						
Salg	af	el	 3.073.400											 3.176.979									 3.194.400									 3.194.400									
Salg	af	REC´s	beviser -																							 -																						 -																						 -																						
Gebyrer:	Overdragelser,	kontorettelser 13.000																	 22.095															 22.000															 22.000															
Renteindtægter,	negativ	rente,	nettotal 4.500																			 2.674																		 -20.000														 -20.000														
Driftsindtægter	i	alt:	kr 3.090.900											 3.201.748									 3.196.400									 3.196.400									

-																							 -																						 -																						 -																						
Udgifter:	kr -																							 -																						 -																						 -																						
Service,	vedligehold,	E-driftsledelse 795.000														 715.047													 844.000													 870.000													
Driftsleder 35.000																	 43.206															 50.000															 50.000															
Elforbrug	minus	afgifter 27.000																	 9.827																		 15.000															 15.000															
Forsikringer 128.000														 134.307													 80.000															 50.000															
Produktionsomkostninger	i	alt:	kr 985.000														 902.387													 989.000													 985.000													

-																							 -																						 -																						 -																						
Administration -																							 -																						 -																						 -																						
Kontorhold,	HVL-lokale 8.000																			 5.478																		 7.000																		 7.000																		
EDB,	hjemmeside,	tele 17.000																	 9.152																		 17.000															 17.000															
Servicebreve,forsendelse,	gebyrer 12.000																	 10.379															 12.000															 12.000															
Information	og	annoncer 20.000																	 4.007																		 5.000																		 5.000																		
Møder,	arrangementer	m.	I/S 40.000																	 40.073															 40.000															 40.000															
Revision	 39.000																	 50.200															 50.200															 50.200															
Bogholderi 45.000																	 56.961															 60.000															 60.000															
Kontingenter 17.000																	 17.925															 10.000															 10.000															
Administration	(honorar	mm) 100.000														 89.998															 97.000															 97.000															
Administrationsomkostninger:	kr 298.000														 284.174													 298.200													 298.200													

-																							 -																						 -																						 -																						
Driftsudgifter	i	alt:	kr 1.283.000											 1.186.561									 1.287.200									 1.283.200									

-																							 -																						 -																						 -																						
Resultat	af	primær	drift:	kr 1.807.900											 2.015.187									 1.909.200									 1.913.200									

-																							 -																						 -																						 -																						
Henlæggelser	til	reparation:	kr 200.000														 100.000													 -																						 -																						
Årets	resultat	før	afskrivninger:	kr 1.607.900											 1.915.187									 1.909.200									 1.913.200									
Henlagt	i	alt: 2.950.000											 2.850.000									 2.850.000									 2.850.000									
Udbetaling	pr.	andel:	kr 150																							 175																					 175																					 175																					
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Nyt fra ledelsen

Status efter 10 år 
Vi har nu taget hul på år 11 og i de forgangne 10 år, efter produktionsstart november 2009, er det 
med glæde at vi kan sige, at HVL møllen har kørt upåklageligt. 

Vores samarbejde med Siemens, med den serviceaftale vi nu har haft i 10 år, har fungeret særdeles 
tilfredsstillende i samarbejde med vores tekniske driftsleder Lars B. Jørgensen, der har overblikket 
og kontakten med Siemens omkring vores mølle.

Bestyrelsen betragter laugets mølle som en særdeles stabil mølletype, der igennem årene har haft 
en fast ”rådighedsfaktor” på ca. 98 %. Når vi vender blikket tilbage til opstarten af møllen og ser 
på produktionstallet, har det ligget rimeligt stabilt på ca. 12 mio. kWh pr. år. 

De afregnede elpriser har ikke haft den samme stabilitet, men har svinget en del gennem årene, 
og har desværre ikke helt stået mål med vores forventninger. Vores produktion sælges som tid-
ligere oplyst på ”Spotmarkedet”, og her er prisen meget afhængig af udbud og efterspørgsel og 
ikke mindst de nordiske vandkraftmagasiner, der er fyldt godt op her fra starten af det nye årti, 
der har været vådt og varmt. Som det ser ud lige nu, forventer elmarkedet ikke, at der kommer 
længerevarende kuldeperioder denne vinter. Det vil desværre nok sænke elprisen noget.

Det vil være fornuftigt at handle på klimaudfordringen og sætte turbo på den grønne 
omstilling, hvor der bl.a. er behov for at få elektrificeret samfundet f.eks. i fjernvarmesektoren, 
hvor varmeværkerne brænder mængder af kul, naturgas og biomasse af frem for at efterspørge
den vedvarende energi fra vindmøller. 
Dersom det bliver iværksat, tror vi på, at fremtiden for gode elpriser vil se lysere ud.
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Nyt Fra ledelsen fortsat

Ny serviceaftale
Den nuværende 200A-serviceaftale med Siemens har vi haft i 10 år og den skal fornyes nu. 
Bestyrelsen har besluttet at købe en langt bedre serviceaftale 300W, der dækker både service 
og alle reparationer. Prisen er selvsagt dyrere, den koster 785.000 kroner, hvor den nuværende 
koster 400.000 kroner pr. år.

Samtidig skifter vi forsikringsselskab, da vores nuværende forsikringsselskab CNA, som vi har 
haft et godt samarbejde med i 10 år, har meddelt os, at de lukker selskabet pr. 30. april.
Vi har set os rundt på markedet, men der er ikke mange udbydere, som forsikrer vindmøller.
Bestyrelsen har lavet en aftale med Codan med virkning fra 1. maj og fem år frem. 
I forbindelse med vores udvidede serviceaftale, har vi fået forsikringen til en fornuftig pris 
på 42.230 kroner og set i forhold til den nuværende forsikring, giver det en besparelse på ca. 
90.000 kroner.

Samlet set med en dyrere serviceaftale, en billigere forsikring og ingen reparationsomkostninger,
vil tallene gå i nul.

Besøg fra Frankrig
Hvidovre Vindmøllelaug har igen haft udenlandsk besøg på Avedøre Holme. I slutningen af april 
var det en veloplagt og spørgende fransk delegation af parlamentarikere og medlemmer af Na-
tionalforsamlingens Europaudvalg. De kom til Danmark i forbindelse med, at de er ved at skrive 
en rapport om energiomdannelse og udfordringerne i offshoreindustrien.
Delegationen ville gerne se vores mølle og møde en række aktører, der har vedvarede energi 
tæt under huden. Og de håbede at blive klogere på Danmarks tilgang til at løse omstillingen til 
alternative bæredygtige energiløsninger. Dagen i forvejen havde de været en tur rundt på Samsø, 

Nyt fra ledelsen

Lauget havde i 2019 besøg af en fransk de-
legation af parlamentarikere og medlem-
mer  af Nationalforsamlingens Europavalg, 
og gæsterne var pænt overraskede over 
møllens el-produktion. 
Foto: Ole Mikkelsen, Hvidovre Avis.
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Nyt fra ledelsen

der er selvforsynende med alternativ energi. Vores franske gæster var meget interesserede i 
Hvidovre Vindmøllelaugs historie, og ikke mindst at privatpersoner som os kan sætte så stort et 
projekt på banen. 
Delegationen var også vældig overrasket over møllens produktionskapacitet på mellem 12-13 mio. 
kWh om året, der svarer til 12-13 tusinde borgeres gennemsnitlige årsforbrug. Og vores tilbage-
betaling til andelshaverne, der pt. har fået 72 procent tilbage af deres indskud. Samlet over de ni 
år, er det blevet til 38.3 mio. gode danske kroner. Og vi har stadig 15 år tilbage til at producere 
bæredygtig energi i, og dermed mere afkast til alle vores andelshavere.
Efter godt en times tid, sagde delegationen tak for en særdeles inspirerende og detaljeret infor-
mation, som de kunne bruge i deres videre arbejde i Nationalforsamlingens Europaudvalg.

Mølledag hos Middelgrunden
Der er åbent hus søndag den 21. juni 2020 kl. 11-14 hos Middelgrundens Vindmøllelaug I/S med 
mulighed for at komme op i møllerne. 
Båden sejler fra Amager Strand hver hele time fra kl. 11:00 og du er tilbage to timer efter. Hvis 
der er stor tilmelding, udvides sejladsen med kl. 10 og kl. 15.

Vær opmærksom på, at sejladsen aflyses, hvis vejret er for blæsende, da båden i så fald ikke kan 
lægge til ved fundamenterne. Du vil få besked herom senest lørdag aften forud.

Opstigning i møllen sker via 13 stigeafsnit (maksimalt 8 
meter mellem hver etage) og en snæver luge i toppen 
af møllen. Du skal derfor ikke være bange for at klatre 
på stiger. 
Desværre er lauget af sikkerhedsmæssige årsager nødt 
til at kræve en mindste højde på 140 cm. Du skal un-
derskrive en sikkerhedsinstruks om at opstigning sker 
på eget ansvar.
Pris: Interessenter fra de to laug: 155 kr. pr. person. 
Gæster 205 kr. pr. person.
Du tilmelder på hjemmesiden www.middelgrunden.dk 
ved at indbetale for antal og kategori (medlem/ikke med-
lem). Tilmelding kan ske fra 1. maj 2020.

Møllen har ikke fået flere vinger - det er 
Bjarne Højer Møller fra bestyrelsen, som 
har lavet lidt fotomanipulation med sine 
fotos af møllen og sjovt ser det ud.
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Nyt fra administrationen

Kontakt til lauget
Hvidovre Vindmøllelaug I/S har telefontid tors-
dag kl. 10 til 14 på tlf. 2117 7170. 
Du finder laugets kontaktinfo her i nyhedsbre-
vet på side 3 og på hjemmesiden:
www.hvidovrevindmollelaug.dk.

Find et svar på hjemmesiden
Udenfor telefontiden er der altid svar at hente 
på hjemmesiden. 
På www.hvidovrevindmollelaug.dk kan du 
finde de fleste svar, men lykkes det ikke, er du 
altid velkommen til at ringe om torsdagen på 
2117 7170 eller skrive til administrationen på  
laugets e-mailadresse: hvl2009@gmail.com

Ærgerlige udgifter
Lauget får ikke automatisk besked fra banken 
eller andre, når du ændrer bankkonto, adresse, 
telefonnummer eller får en ny e-mailadresse. 
Det skal du selv fortælle os i en e-mail eller i 
et brev. 
Det koster dig et administrationsgebyr på 150 
kroner, hvis vi får rettelserne efter 1. marts og 
lauget skal til at genudbetale udlodningen til en 
ny konto. Gebyret vil blive fratrukket din andel 
af udlodningen.

Andele til salg
Køb og salg af andele foregår kun via hjem-
mesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk under 
menupunktet ’handelsplads’, og det er sælger 
(evt. bobestyrer), som står for handlen.
Der står mere om emnet på hjemmesiden under 
menupunktet ’køb og overdragelse’.  Her lig-
ger også den overdragelseskontrakt, som skal 
udfyldes af både sælger og køber. 
Det koster den nye ejer et administrationsgebyr 
på 400 kroner til lauget for køb af andele. 
Det betyder intet for ejerskabet af andelene, 
hvis du ikke kan finde det oprindelige andels-
bevis. Det er alene registreringen i vindmøl-
lelaugets database, som afgør hvem, der ejer 
hvilke andele.

Overdragelse af andele i dødsbo
Ved dødsfald skal andelene også overdrages, 
selvom de forbliver i familiens eje. Det vil sige, 
at lauget ikke bare kan ændre kontonummeret 
til f.eks. den efterladte ægtefælles konto. For-
inden skal overdragelseskontrakten udfyldes og 
indsendes til laugets bogholder sammen med 
en kopi af skifteretsattesten. Er man bobesty-
rer, skal der også indsendes fuldmagter fra de 
øvrige arvinger, før andele kan overdrages eller 
evt. sælges på ’handelspladsen’. Også i døds-
boer betaler den ny ejer et administrationsgebyr 
på 400 kroner for overdragelsen af andelene. 
Der står mere om emnet på 
www.hvidovrevindmollelaug.dk
 


