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SOL OG STRID BLÆST - mødte den thailandske delegation ved møllen på Avedøre Holme, hvor Erik
Christiansen og Erik Frølund-Thomsen tog imod. I midten ses i øvrigt lederen af delegationen, Sigurd
Bunk Lauritsen Grontmij A/S, der implementerer projektet “Thailand-EU Cooperation Phase II” på
vegne af EU delegationen i Bangkok, samt Thammayot Srichuai, der er direktør for afdelingen for alternativ energiudvikling og effektivisering (DEDE).

Hvidovre er kommet på verdenskortet:

Stor thailandsk
delegation ved møllen
på Avedøre Holme
● Det tør nok antydes at
Hvidovre er kommet på
verdenskortet takket være
den andelsejede vindmølle
på Avedøre Holme.
Utroligt mange fra alle kanter af kloden, har gæstet området ved møllen. Forleden var
således en delegation på 10
personer fra Thailands energiministerium på møllebesøg
i Hvidovre.
Det var på en smuk dansk

sommerdag, med høj sol og blå
himmel, men også med en strid
blæst ca. 15sm, der gav hvidt
skum på bølgerne, da Erik
Christiansen og Erik Frølund
Thomsen fra møllelaugets bestyrelse, bød gæsterne velkomne på diget.
- Det var nogle særdeles
glade venlige og interesserede mennesker, med en stor
spørgelyst til vort spændende
projekt, fortæller Frølund.Thomsen. - Det var alt fra opbygningen af lauget med starten i 2007, og ikke mindst den
store tilslutning og opbakning
af byens borgere samt over hele
landet.
- Vore gæster var også ganske overraskede over den store
interesse der var blandt almindelige borgere i at skyde penge
i sådan et projekt - 4.995.- pr.
andel, med 2.250 andelshavere.
De var ikke mindre benovede
over at vi havde andelshavere
rundt om på kloden, i Sverige, Tyskland, Holland, Schweiz,
Vietnam, Japan og USA.
Forbavset over afkastet
Delegationen viste tillige
stor interesse for konstruktionen af møllen, dens størrelse, den store produktion cirka,
12,5 mio KWh der svarer til
3.000 borgeres gennemsnitli-

ge årsforbrug.
- Vi gav dem også en orientering om vores afkast til andelshaverne, som i de tre år vi har
produceret energirigtig energi, har givet et afkast på 11,4
%. De var meget interesserede
i, hvorfor vi som privatpersoner var gået ind i dette store
projekt, vi fortalte dem vores
kendte historie, om vores store interesse for at skabe alternative energiformer som sol og
vind, og derved mindre brug
af forsile brændsler og derfor
et langt bedre klima med meget lidt luftforurening, tilføjer
Frølund.
Delegationens besøg i Danmark, er startet med to konferencer i Bangkok, som er støttet af EU, med det formål at
hæve niveauet på energiområdet i Thailand. Der har været
nogle eksperter til at fortælle
om hvordan man gør her i det
nordlige Europa. Disse konferencer stod Grontmij A/S (tidligere Carl Bro) for.
De thailanske gæster har været en tur i Tyskland inden de
kom her til Hvidovre, og har
også været rundt her i landet
for at se forskellige energimæssige forhold, inden for deres
specialområde, bl.a. Amagerværket.

