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C/o EBO Consult
Arnold Nielsens Boulevard 60, 1.
2650 Hvidovre
www.hvidovrevindmollelaug.dk
E-mail: hvl2009@gmail.com

lauget
10.700 andele
2.199 andelshavere

Bestyrelse
Erik Frølund-Thomsen, formand
Frank A. Olsen, næstformand
Erik Christiansen
Knud Erik Larsen
Gert Højgaard
Erik Christoffersen, suppleant
Bjarne Højer Møller, suppleant

Lars Bülow Jørgensen, 
teknisk driftsleder

revision
Bjarne Ulrik Pedersen, Partner Revision, 
Statsaut. revisionsaktieselskab, Brande
Jens Bak, intern revisor
Lillan Enager, intern revisor
Birthe Gärtner, intern revisorsuppleant

administration
Lene Vind, c/o Ullum & Vind Media ApS
Kronborg 17A, 1.
3000 Helsingør
Tlf. 2117 7170
E-mail: vindmoller@outlook.dk
Telefontid: Torsdag kl. 10-14

økonomi & overdragelse
Kirkebjerg Kontorservice v/
Ib Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup
E-mail: ib.schoenning@gmail.com

Praktisk info
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Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre.       

Udsnit fra Krak.dk

Bus
Disse Buslinjer standser nær Frihedens Idrætscenter: 
139, 200S, 4A, 500S, og herfra er der ca. 200 meter til 
Frihedens Idrætscenter, som ligger lige efter krydset på 
højre hånd.

S-tog
S-togslinje A standser ved Frihedens station og herfra skal 
du gå ca. 200 meter til Frihedens Idrætscenter. 

Parkering
Der er gratis parkeringsmuligheder lige ved idrætscentret 
ud for Engstrandskolen.

Vejviser
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Kære interessent 
Du indkaldes hermed til interessentskabsmøde Hvidovre Vindmøllelaugs I/S  torsdag den 15. april 
2021 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre. (Se også tekst side 9).

Indskrivningen starter som sædvanligt klokken 18.30, og vi vil gerne have din tilmelding på 
erikfrth@hotmail.dk inden den 1. april 2021, så der er styr på deltagerantallet i fht. eventuelle 
nye corona-restriktioner. 
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: Bestyrelsen anbefaler at der ikke udbetales afkast af el-salget for 2020, da 
beløbet i så fald ville blive lille, når vi tager udgifterne til en udlodning i betragtning. (Se side 10).

6. Valg af ledelse i ulige år 
Erik Frølund-Thomsen, Erik Christiansen og Gert Højgaard er på valg og alle modtager genvalg.

Valg af to suppleanter:
Erik Christoffersen og Bjarne Højer Møller er på valg og de 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 alle mod-
tager genvalg.

8. Eventuelt

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
Hvidovre den 23. februar 2021
 
oBS: Årsrapporten og nyhedsbrevet findes kun digitalt og ligger på hjemmesiden 
www.hvidovrevindmollelaug.dk under ’iS dokumenter’.

Indkaldelse til interessentskabsmødet 2021
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Årets produktion

driftsbemærkninger for 2020

Af Lars Bülow Jørgensen, teknisk driftsleder.

Vindmøllen har kørt godt i år 2020 ligesom i de forrige tre år. Der har kun været mindre fejl, som 
hurtigt er blevet rettet. Rådigheden er tæt på 99 %. 

Det årlige serviceeftersyn af vindmøllen blev foretaget i november 2020. Mindre fejl er blevet 
udbedret. Det årlige serviceeftersyn tager typisk 4-5 dage.

Der blev i 2020 tegnet en 10-årig all-risk drift- og service-aftale med Siemens for møllens år 11-
21. Aftalen dækker løbende driftsovervågning, serviceeftersyn, alle driftsmidler, reparationer og 
materialer. Større maskinskader er også dækket.

Følgende reparationer er foretaget i 2020:
•	 Pakninger	skiftet	i	pitch	hydraulik	station.
•	 Blæsere	skiftet	i	frekvensomformerskabe	og	andre	skabe	med	styringer.
•	 Pakninger	skiftet	for	luger	i	nacellen.

Produktionen i 2020 var 12.707.276 kWh duktion
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•	 Retrofit	arbejde	for	frekvensomformer.
•	Mindre	fejl	i	styringen	rettet.

Via overvågningssystemet kan det ses, at vibrationsniveauet for et trin i gearet er højere end 
normalt. Dette er udtryk for, at der er en begyndende skade i gearet. 
Hvis denne skade udvikler sig, skal gearet skiftes. Med den nuværende serviceaftale vil en sådan 
udskiftning blive dækket af aftalen.
 
I år 2020 har der været et lavt antal alarmer med møllestop. Hovedparten af alarmerne kunne 
resættes fra Siemens overvågningscentral, mens de andre krævede et besøg i møllen fra Siemens 
og evt. en reparation, før møllen kunne genstartes. 
Ved hjælp af oplysninger fra overvågningssystemet, har Siemens kunne forberede sig på hvilke 
dele, der skulle uskiftes, hvorved udetiden har været begrænset. 

markedsprisen i 2020
Afregningsprisen for salg af strøm over året har været i gennemsnit været 14.5 øre/kWh (dvs. 
spotprisen fratrukket omkostninger for salg af strøm).
Elprisen har i 2020 været meget lav, det meste af året under 20 øre/kWh. Det skyldes den milde 
vinter i 2019-2020, hvor der var rigelig nedbør i form af regn og derfor store reserver i de norske 
og svenske vandkraftanlæg og den lavere aktivitet pga. Covid-19. Prisen steg lidt i efteråret.

 den gennemsnitlige pris for elektricitet på spotmarkedet i løbet af 2020. 
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Resultat 2020, budget 2021 & estimat 2022 

Årsregnskabet findes i sin helhed på hjemmesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk 
under ’iS dokumenter’.

 

Budget 2019/ 20, resultat 2019 og estimat 2021 Budget 20 Resultat 20 Budget 21 Estimat 22
Produktion af el:   kWh 12.100.000        12.707.276       12.100.000       12.100.000       
Elpris gennemsnit: øre/kWh 26,40                   15,34                  23,09                  27,00                  
Indtægter: kr -                       -                      -                      -                      
Salg af el 3.194.400           1.949.377         2.793.285         3.267.000         
Salg af REC´s beviser -                       -                      -                      -                      
Gebyrer: Overdragelser, kontorettelser 22.000                 22.850               22.000               22.000               
Renteindtægter, negativ rente, nettotal -20.000               -6.698                -20.000              -20.000              
Driftsindtægter i alt: kr 3.196.400           1.965.529         2.795.285         3.269.000         

-                       -                      -                      -                      
Produktionsomkostninger: kr -                       -                      -                      -                      
Service, vedligehold, E-driftsledelse 844.000              752.651             844.000             860.000             
Driftsleder 50.000                 20.461               50.000               50.000               
Elforbrug minus afgifter 15.000                 14.406               15.000               15.000               
Forsikringer 80.000                 73.322               70.000               70.000               
Produktionsomkostninger i alt: kr 989.000              860.840             979.000             995.000             

-                       -                      -                      -                      
Administration -                       -                      -                      -                      
Kontorhold, HVL-lokale 7.000                   5.379                  7.000                  7.000                  
EDB, hjemmeside, tele 17.000                 9.433                  17.000               17.000               
Servicebreve,forsendelse, gebyrer 12.000                 10.777               12.000               12.000               
Information og annoncer 5.000                   5.749                  5.000                  5.000                  
Møder, arrangementer m. I/S 40.000                 32.241               40.000               40.000               
Revision 50.200                 51.500               50.200               50.200               
Bogholderi 60.000                 50.393               60.000               60.000               
Kontingenter 10.000                 2.700                  10.000               10.000               
Administration (honorar mm) 97.000                 66.627               97.000               97.000               
Administrationsomkostningermialt: kr 298.200              234.799             298.200             298.200             

-                       -                      -                      -                      
Driftsomkostninger i alt: kr 1.287.200           1.095.639         1.277.200         1.293.200         
Kursværdistigning andel i Vindenergi.dk -                       28.080               -                      -                      
Resultat af primær drift: kr 1.909.200           897.970             1.518.085         1.975.800         

-                       -                      -                      -                      
Henlæggelser til reparation: kr -                       -                      200.000             200.000             
Årets resultat før afskrivninger: kr 1.909.200           897.970             1.318.085         1.775.800         
Henlagt i alt: 2.850.000           2.850.000         3.050.000         3.250.000         
Udbetaling pr. andel: kr 175                       -                      210                     165                     
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Nyt fra ledelsen

i/S-mødet den 15. april 
I forbindelse med den triste gæst covid-19, der har lagt Danmark ned, er vi i skrivende stund ret usikre 
på situationen med  de restriktioner, der er gældende for tiden. 
Her og nu må man kun være 5 personer til stede samtidig, og med de høje smittetal, der blomstrer 
op  blandt  andet i det
Storkøbenhavnske 
område, er bestyrel-
sen tvivlende over 
for, om der bliver 
lukket op for 
forsamlingsforbud-
det, så der må være 
100 personer samme 
sted.

Skulle der lukkes op 
for nogle lempelige 
regler, så vi kan af-
holde I/S-mødet, 
sørger bestyrelsen 
for, at det foregår 
med behørig afstand 
med mindst 2 meter. 
Der vil også være 
håndsprit ved tilmeldingen. 
Vi vil dog bede om, at alle der 
tilmelder sig, venligst tager et 
mundbind med.
Vi vil også bede jer om, at holde 
jer opdateret gennem nyhederne 
samt vores hjemmeside 
www.hvidovrevindmollelaug.dk -
hvor vi vil orientere jer, hvis re-
striktionerne bliver ændret, så vi 
kan ses den 15. april.

Alle må have det rart indtil da. Pas 
godt på jer selv og hinanden.
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Nyt Fra ledelsen fortsat

afkast for 2020
Kære  andelshavere
Året  2020  har  desværre været et særdeles ringe år hvad  angår indtjeningen pr. kWh. Så selvom
møllen har kørt upåklageligt og produceret langt over vores forventning,  er det  økonomiske  
resultat  meget  ringe. Det  blev kun på 15.82 øre  pr kWh og det  svarer  til,  at der er 80.00 
kroner  til udlodning pr. andel.

Det  finder  bestyrelsen er  for lidt  at udbetale, set i forhold til det  arbejde, der er med  udsendelsen  af  
afkast.
Bestyrelsen har derfor  besluttet  at  anbefale  andelshaverne, at  afkastet overføres til  afkastet  for  2021.
Et år som bestyrelsen har store forventninger  til, da  der for tiden er stor efterspørgelse  af el fra Sverige. 
Se i øvrigt  dagsorden pkt .5 – indkomne  forslag.
Bestyrelsen håber på  andelshavernes  forståelse  for  denne  disposition.

Nyt fra ledelsen
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Nyt fra administrationen

Kontakt til lauget
Hvidovre Vindmøllelaug I/S har telefontid torsdag kl. 10 til 14 på tlf. 2117 7170. 
Du finder laugets kontaktinfo på side 2 her i nyhedsbrevet og på  hjemmesiden:
www.hvidovrevindmollelaug.dk.

Find et svar på hjemmesiden
På www.hvidovrevindmollelaug.dk kan du finde de fleste svar, men lykkes det ikke, er du altid 
velkommen til at  ringe eller skrive til administrationen på  e-mailadressen: hvl2009@gmail.com

Ærgerlige udgifter
Lauget får ikke  automatisk  besked  fra  banken eller  andre, når  du ændrer  bankkonto,  adresse, telefon-
nummer 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 på hjemmesiden under menupunktet ’handelsplads’, og det er sælger 
(evt. bobestyrer), som står for handlen. Du kan læse mere på hjemmesiden under menupunktet ’køb 
og overdragelse’, hvor  den overdragelseskontrakt ligger, som skal udfyldes  af  både  sælger og køber. 
Det koster  den nye ejer et  administrationsgebyr på 400 kroner til lauget for køb  af andelene - lige meget 
om det drejer sig om 1 eller mange  andele. 
Det betyder intet for ejerskabet  af andelene, hvis du ikke kan finde det oprindelige  andelsbevis. Det er 
alene  registreringen i vindmøllelaugets database, som  afgør  hvem, der ejer  hvilke  andele.

overdragelse af andele i dødsbo
Ved dødsfald skal andelene overdrages, selvom de  forbliver i familiens eje. Lauget kan ikke nøjes 
med at ændre kontonummeret til en ægtefælles konto. Overdragelseskontrakten skal udfyldes og 
indsendes til laugets bogholder sammen med en kopi af skifteretsattesten. Andelene kan også  
sælges på ’handelspladsen’ - se ovenfor. Også i dødsboer betaler den ny ejer et administrations-
gebyr på 400 kroner. Der står mere om emnet på www.hvidovrevindmollelaug.dk
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der er gang i vingerne .... Sidste år tog Bjarne Højer møller fra bestyrelsen et foto af 
møllen og han kunne ikke lade være med at lege lidt med motivet, så det virkelig ser 
ud som om, Hvidovre vindmøllelaugs mølle er blevet opgraderet med ekstra vinger ;)


