
Igen i sidste uge hav-
de formanden for vind-
møllelauget Erik Frølund-
Thomsen den fornøjelse, at 
byde nye gæster velkommen 
fra den anden side af klo-
den. Desværre var det en 
overskyet og regnfuld dag 
de besøgte vindmøllen ved 
Avedøre Holme.

- Det var et hold fra den ko-
reanske TV-station KBSm der 
svarer til DR i Danmark, for-
tæller Frølund-Thomsen. - De 
havde været en tur over Grøn-
land, for at lave en reporta-
ge om følgerne af den globa-
le opvarmning der får isen til 
at smelte.

- De ville gerne høre vores 
historie, og formålet med Vind-
møllelauget. Og den grønne 
bæredygtige energiproduktion 
vi har skabt her i Danmark.

Pæn forrentning 
Koreanerne var meget inte-

resseret i at høre. at møllen var 
blevet solgt i 10.700 andele af 
kr. 4.995.- til 2.245 andelsha-
vere, der to gange om året får 
udbetalt en forrentning på 8-11 
% af deres indskudskapital.

De var overraskede over at 
høre, at det er almindelige men-
nesker både her i landet, og ude 

●

i den store verden ca. 25 perso-
ner, bl.a. Japan, USA, Vietnam, 
Tyskland og Sverige, har støt-

tet op om dette projekt, med 
baggrund i andelstanken, og er 
med til at løse klimaproblemer-

ne, ved at producere strøm med 
vind og sol. Og ikke mindst at 
man herved er med til at udfa-
se de fossile brændsler, og der-
ved sparer atmosfæren for ud-
ledning af ca. 10.000 tons co2 
pr. år. De var også overrasket 
over at strømproduktionen fra 
laugets mølle på 12.5 mio. kWh 
om året, dækker ca. 3.500 fa-
miliers gennemsnitlige årlige 

strømforbrug.
- Jeg tror de er rejst hjem 

med nogle gode og spænden-
de oplevelser, om hvordan man 
som privatpersoner, og i sam-
arbejde med staten kan skabe 
fælles løsninger omkring klima-
problemerne, så der også er et 
fornuftigt klima for vores ef-
terkommere, slutter Frølund-
Thomsen. - Det er min opfat-

telse, at idéen og tankerne er 
noget de vil arbejde stærkt for 
i deres hjemland Korea.

Og det er jo ikke så ringe 
endda, at vores spændende 
projekt kan danne inspiratio-
ner ude i den store verden, for 
at løse langt større problemstil-
linger end vi her på disse bred-
degrader kender til.

 

KOLDT VED MØLLEN! De koreanske TV-folk frøs med anstand ved besøget på Avedøre Holme. De kom lige fra Grønland, og der var vejret bedre, sagde de. På billedet ses 
Frølund-Thomsen med teamets koordinator og tolk Young-suk No, journalist Nam-su Lee samt tekniker og kameramand.
   

Folk fra otte nationer 
har besøgt det lokale 
møllelaug på Avedøre 
Holme, - forleden kom 
Koreas nationale TV.
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