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- Uanset hvad man ellers 
mener om den forløbne dan-
ske sommer, så har den væ-
ret god for os. 

Vi har haft en rigtig kraftig 
vind, hvilket har betydet fart 
over vindmøllen på Avedøre 
Holme, og dermed en god li-
kviditet, siger formanden for 
Hvidovre Vindmøllelaug Erik 
Frølund-Thomsen.

Rent umiddelbart resulte-
rer det i en ny udbetaling til 
de mange andelshavere her pr. 
1. oktober på 300,- kroner pr. 
andel.

Samtidig med at lauget kan 
henlægge 250.000 kroner.

Oven i det positive drift og 

● økonomi kan Hvidovre Vind-
møllelaug også glæde sig over 
en international bevågenhed, 
der har oversteget alle forvent-
ninger.  Som bekendt fik man i 
en award ved miljøkonferencen 
i Bruxelles, man har haft besøg 
af japansk TV, og her i denne 
uge fik Frølund-Thomsen og 
næstformanden Erik Christian-
sen besøg af Sydkoreas natio-
nale Radio, der ville vide mere 
om vindmølleprojektet og den 
specielle opbygning af et fol-
keejet andelssystem, som man 
ikke finder noget tilsvarende af 
på de kanter.                   

 mads-

Ny udbetaling
til vindmølle-
andelshaverne
Nu også koreansk radiobesøg hos Hvidovre 
Vindmøllelaug

Kan der findes 

BESØG FRA KOREA! Mange udenlandske medier er interesseret 
i at høre mere om det andelsejede vindmølleprojekt i Hvidovre. Her 
et glimt fra det seneste besøg fra Sydkorea, - fra venstre næstformand 
Erik Christiansen, Marielle Kim fra CBS, radiojournalisten Jong-
Ran Ha fra Korean Broadcasting System og laugsformanden Erik 
Frølund-Thomsen.


