Møllen snurrer på bedste vis!
Et godt vindår for Hvidovre Vindmøllelaug, trods bundpris på el-produktionen.

Han anbefalede varmt Vindstød, som en god ide at få leveret strøm fra. Lige nu er der
ca. 440 husstande i Hvidovre
der får leveret deres strøm fra
Vindstød, og det er den største tilslutning i en enkelt byområde.

Mange besøgende

Året 2014 har igen budt
på adskillige udenlandske besøg, bl.a. fra USA, hvor 25
studerende fra 12 universiteter havde besluttet at besøge
Hvidovres vindmølle.
- Det er en fornøjelse, at vi
stadig kan tiltrække mennesker
her fra hele jordkloden. Men
det er mest fornøjeligt, når vi
får tilbagemeldinger om, at de
besøgende har kunnet bruge
vore input til at skabe vedvarende energi på deres vilkår,
men med en ballast fra Danmark, understregede FrølundThomsen.

Ny teknisk driftsleder

VINDMØLLELAUGETS LEDELSE: Bagerst fra venstre - Jens Bak og Steen Molander genvalgte revisorer, Frank A. Olsen ny næstformand, Bjarne Højer Møller ny suppleant, Erik Christoffersen genvalgt suppl., Gert Højgaard nyt bestyrelsesmedlem, Erik Christiansen fratrådt som næstformand. Forest fra venstre - Lars Bülow Jørgensen ny teknisk driftsleder, Erik Frølund-Thomsen genvalgt formand, Knud
Erik Larsen bestyrelsesmedlem, Pernille Susgaard fratrådt som driftsleder og Hans C. Sørensen udtrådt af bestyrelsen.
● - Vi finder os godt rustet til
fremtidens opgaver, fastlog formanden for Hvidovre Vindmøllelaug, Erik Frølund-Thomsen,
ved interessentskabsmøde for
laugets femte driftsår, forleden
i teatersalen i Frihedens Idrætscenter.
- Møllen har produceret
storartet i det forgangne år og
noget højere end budgetteret.
Produktionen har i 2014 været
på 12.545,921 kWh. Ganske
vist fulgte priserne ikke med i
højderne, så vi desværre igen
har oplevet en bundpris for vores el-produktion. Men alt i alt,
har det været et godt vindår og
det afspejles tydeligt i produktionen. Hvidovre-vindmøllen har

i 2014 haft en rådighedsfaktor
på ca. 97 procent, det kan vi
godt være tilfreds med, fortsatte
formanden.

Et pænt afkast

Man har også tidligere haft
negative afregninger, men har
i løbet af året arbejdet på at
undgå disse situationer. Sammen med DONG Energy og
Vindenergi Danmark arbejdes der på en fornuftig løsning, hvor DONG skruer ned
for møllen, når der opstår negative priser - dvs. under 80 øre/
kWh. I bestyrelsen ser man
frem til at denne løsning bliver iværksat, fordi så stopper
alle tre møller samtidigt, når

der er brug for det. Det kommer selvfølgelig også alle interessenter til gode.
Omkring økonomien oplyste Frølund-Thomsen, at årets
afkast bliver på 9 %, og at man
samtidig kan glæde sig over, at
der henlægges pæne beløb til
senere vedligeholdelsesarbejder, hvilket skulle komme lauget til gavn på et senere tidspunkt.
- Desværre kan vi ikke fortsætte med at sælge RECS-beviser til DONG Energy. Selskabet har meddelt, at man ikke
ønsker at fortsætte købsaftalen længere end til udgangen
af 2015. Vi arbejder på at finde
alternative løsningsmodeller,

tilføjede formanden..
Man har i 2014 fået nye
vingelejer monteret under garantiordningen. Siemens Wind
Power har oplyst, at det er forbedrede og langt stærkere lejer, - og det er med en fornyet
garanti. Det hilser man med
tilfredshed, og alt i alt snurrer
møllen på bedste vis, som tidligere nævnt med en rådighedsfaktor på 97 procent.

Vindstød - en succes!

Formanden omtalte også
samarbejdet med Vindenergi
Danmark/Vindstød, der sælger
møllens strøm på spotmarkedet og i øvrigt sælger strøm fra
ca. 2.500 møller i Danmark.

På mødet sagde man farvel
til Pernille Susgaard, som i tre
år har stået for driftsledelsen.
Hun har opsagt sin stilling på

grund af studier og udlandsrejse, og derfor har man ansat
Lars Bülow Jørgensen som ny
teknisk driftsleder, med opstart pr. 1. april 2015. Han
har en lang karriere indenfor
vindmøllebranchen.
To medlemmer, Hans C.
Sørensen og Benny Henriksen, forlod Hvidovre Vindmøllelaugs bestyrelse; - de har været med helt fra starten.
Der skete derfor et par rokeringer i bestyrelsen/suppleanter. Erik Christiansen stoppede som næstformand, men
er fortsat i bestyrelsen. Som
ny næstformand valgtes Frank
A. Olsen, og Gert Højgaard,
uddannet maskinmester, der
trådte ind i stedet for Hans
C. Sørensen. Benny Henriksen udtrådte som suppleant,
og erstattedes af Bjarne Højer Møller, uddannet Miljøtekniker.
- Når man ser bort fra enkelte, bl.a. formanden, må vi
vist sige at laugets bestyrelsen hermed har fået en “foryngelse” på 20-30 år, sluttede
formanden lidt spøgefuldt.
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Politisk enighed
om Danmarks
største beredskab
Hvidovre i samarbejde med otte andre
kommuner
● For små 14 dagen siden
godkendte Dragør som den
sidste af i alt ni kommuner
en principaftale om et fælles
beredskab i Storkøbenhavn.
Dermed er Danmarks største beredskab en realitet.
Omtrent 900.000 borgere i
ni kommuner kan se frem til at

som vi i forvejen samarbejder
med om beredskabsopgaver,
som Hvidovre nu går sammen
med i et fælles beredskab, siger
Helle Adelborg:
- Jeg er sikker på, at vi i fællesskab nok skal få skabt et godt
og trygt beredskab for vores
mange borgere...

