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Hvidovre Vindmøllelaug 
har på ny haft besøg fra 
Japan ved vindmøllen på 
Avedøre Holme.

- Det var vores andelshaver 
Junichiro Kayama, der hav-
de taget syv samarbejdspart-
nere inden for håndtering af 
erhvervsaffald, med en tur til 
Danmark. De er alle virksom-
hedsejere i anden og tredje ge-
neration, fortæller Hvidovre 
Vindmøllelaugs formand Erik 
Frølund-Thomsen. - Formålet 
med opholdet i Danmark, var 
bla. et kursus om vedvarende 

● energi, som er blevet afholdt af 
en herboende japaner, der har 
boet i Danmark i ca. 20 år.

- Deres udgangspunkt her i 
Danmark, har været hos Ken-
ji Stefan Suzuki, i Ørnhøj ved 
Holstebro i det jyske. Kenji Ste-
fan Suzuki har skrevet et an-
tal bøger om danske forhold, 
ikke mindst om, hvordan vi 
herhjemme tackler de energi-
politiske forhold.

Gæsterne udtrykte stor in-
teresse for måden man i Dan-
mark løste problemerne, og 
gjorde sig mange tanker om at 

overføre ideerne til Japan, men 
interessen hos de store elselska-
ber er p.t. meget lille.

Studieturen rundt i Dan-
mark, har bl.a. indeholdt be-
søg i vindmølleparker, ved 
biogasanlæg, genbrugspladser 
samt en rundtur på Samsø, som 
jo er selvforsynende med ved-
varende energi. Samt og ikke 
mindst møllen her i Hvidovre, 
som de alle var ganske benove-
de over, ikke mindst omkring 

laugets konstruktion, med salg 
af mølleandele til private.

Flere gæster!
I øvrigt er det ikke slut med 

den internationale interesse for 
projektet på Avedøre Holme. På 
onsdag den 6. juli har således et 
slovakisk TV-hold meldt deres 
ankomst, og vil blive guidet af 
Frølund-Thomsen og laugets 
næstformand Erik Christian-
sen.   mads- 
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Benovet af Hvidovre Vindmøllelaugs konstruktion:

Nyt japansk besøg ved vindmøllen 
på Avedøre Holme
- og på onsdag kommer slovakisk TV på 
besøg

JAPANSKE GÆSTER ved vindmøllen på Avedøre Holme, Mr.
Kayama til venstre og Mr. Suzuki til højre for laugsformanden Erik 
Frølund-Thomsen.


