
- Igen et år, hvor det ikke 
er svært at tage det store 
smil på, - hele vejen hen til 
banken...

Sådan siger Erik Frølund-
Thomsen, en glad formand 
for Hvidovre Vindmøllelaug I/
S, der igen kan melde om et 
rigtigt godt år for den folke-
ejede vindmølle ved Avedøre 
Holme.

Den kraftige vind, ja ind 
imellem nærmest orkanagtige 
blæst, gjorde året 2011 til et 
endnu bedre vindår, så andels-
haverne igen kan glæde sig til 
en rigtig pæn udlodning.

Oversteg forventninger
- 2010 var et godt år med et 

flot afkast på kr. 690,- pr an-
del, hvilket vil sige 13,8%, dog 
for 14 måneders drift,  oplyser 
Frølund-Thomsen. 

- Året 2011 blev dog et end-
nu bedre vind-år og oversteg 
alle vore forventninger med en 
El-produktion på 13.353.021 
kWh, hvilket giver et afkast på 
kr. 640,- pr. andel, hvilket sva-
rer til 12.8 %.

Vindmøllelauget har sam-
tidig henlagt kr. 500.000, for 
at ruste sig til kommende re-

● parationer.
Det er med andre ord et flot 

resultat der præsenteres for de 
2.268 andelshavere ved interes-
sentskabsmødet på næste tirs-
dag den 13. marts kl. 19.00 i 
Medborgersalen i Hvidovre.

Udenlandsk interesse 
Igen i år har der været stor 

udenlandsk bevågenhed og 
mange besøg fra den store 
verden hos vindmøllefolket 
på Avedøre Holme. 

Blandt andet har der været 
TV-besøg fra Frankrig, Japan 
og Slovenien.

 Og ved tirsdagens interes-
sentsskabsmøde får man igen 
gæster helt fra Japan, idet en 
af andelshaverne, Mr. Kayama, 
igen har meddelt sin ankomst 
og deltagelse.   mads-

 

Den kraftige vind gav penge i kassen
Bedre end at sætte penge i banken, - flot 
udbytte fra den folkeejede vindmølle på 
Avedøre Holme

DET ER MIN  VINDMØL-
LE! - Sådan kan 2.268 an-
delshavere sige om den folke-
ejede vindmølle ved Avedøre 
Holme, der igen i 2011 gav 
dem imponerende udbytte.


