
	  

	  

	  

	  

Referat fra Interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug 
den 15. marts 2011 i Hvidovre Medborgerhus  

Formand Erik Frølund-Thomsen bød velkommen til alle og derefter er særlig velkomst med japansk/dansk tekst på 
storskærmen til Mr. Kayama, som var kommet fra Japan for at deltage i mødet. 

Præsentation af et fotografi, hvor møllen ses i en smuk solnedgang efter at sneen har dalet blidt ned i området 
hele dage. Møllen indgår i et spændende initiativ senere på året, men hvad det drejer sig om, bliver først afsløret i 
oktober/november. 

Introduktion til magasinet ”Naturlig Energi”, som lå omdelt på bordene og velkomst til samarbejdspartneren 
Arbejdernes Landsbank, som havde en stand i foyeren. 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen anbefalede Bent Lohmann, bestyrelsesformand fra Miljøpunkt Indre by-Christianshavn og forsamlingen 
bakkede valget op. 
Dirigenten konstaterede, at mødet var indkaldt korrekt ifølge vedtægterne. 

2. Valg af referent og stemmetællere 
Bestyrelsen anbefalede Lene Vind fra administrationen og det bifaldt forsamlingen. 
Stemmetællere blev: Jørn Andersson, Niels Kolbye, Else Thuesen og Tina Jørgensen.  

3. Ledelsens beretning 
Formand Erik Frølund-Thomsen stod for ledelsens beretning: 

Kære Alle, endnu engang hjertelig velkommen. 

Erik Frølund-Thomsen indledte med at præsentere ledelse og administration: 

- Næstformand Erik Christiansen, jurist direktør, selvstændig virksomhed her i Hvidovre, EBO-Consult. 
Administrator af fjernvarmeselskaberne i Hvidovre. Formand for Middelgrundens Vindmøllelaug. 

- Bestyrelsesmedlem Hans Christian Sørensen, civilingeniør, selvstændig konsulentvirksomhed Spok Aps. 
Consult. Bestyrelsesmedlem i Middelgrundens Vindmøllelaug, samt medlem af Danmarks Vindmølleforening. 

- Bestyrelsesmedlem Knud Erik Larsen, direktør, selvstændig virksomhed her i Hvidovre, KLS-Grafisk Hus – 
Danmarks første CO2 fri trykkeri. 

- Bestyrelsesmedlem Frank A. Olsen, civilingeniør M – direktør, selvstændig vindmøllevirksomhed B2Wind. 
Tidligere Vindkraftchef i Dong Energy. Bestyrelsesformand Dansk Selskab for Vindenergi. 

- Administrationen – Projektleder Lene Vind – journalist 

- Administrationsmedarbejder Winnie Carlsen. 

-     Formand Erik Frølund-Thomsen – smedesvend – bestyrelsesmedlem i Fjernvarme distributionsselskabet 
Avedøre – samt medlem af energisparegruppe i fjernvarmen. Tidligere underviser i arbejdsmiljø. Tidl. 
Byrådsmedlem Hvidovre kommune. 

 

 

 



  

For et år siden var vi alle sammen noget spændt på, hvordan det første driftsår ville forløbe. Der var ingen 
erfaringer med en vindmølle med så store vinger. 120 meter i diameter. Som en lille serviceoplysning, kan jeg 
oplyse, at vi solgte den sidste andel den 20. april 2010. 

Lad mig med det samme slå fast, at driftsåret har været en stor succes, hvilket også kan ses på afkastet af jeres 
investeringer. Med et afkast på 13,8 % pr. andel. Det kan vi alle vel være både glade og stolte over. 

Vi har tænkt os, at beretningen i år bl.a. skal handle om drift, økonomi og samarbejdet med Vindenergi Danmark. 

Lad os tage driften først. 

Det er jo et smukt syn, når vindmøllen vores smukke Skyline drejer rundt ved siden af Avedøreværket, som i 
parentes nævnt forhåbentlig aldrig bliver et rent kulværk. I Hvidovre har vi i snart 1½ år haft fornøjelsen ved at stå 
op om morgenen og se møllen lystigt snurrer rundt – og mon ikke vores har snurret mere end DONGs? Men som 
enkelte interessenter har gjort mig opmærksom på, så drejer den ikke hele tiden! Ja, desværre er der dage på året 
som man kan kalde, ikke vindmølledage. 

Som alt andet nyt har vi selvfølgelig også haft driftsproblemer på Hvidovre-møllen. Indkøringsfasen har især i 
foråret og sommeren 2010 været præget af driftsstop på grund af justeringer af møllen. Et af de alvorlige 
problemer har været vingelejerne. Efter et positivt møde med Siemens Wind Power i sommeren 2010 fik vi 
forstærket vingelejerne, og problemet ser ud til at være løst. Vi har ikke modtaget informationer om andet. Og alt 
er selvfølgelig omfattet af garantiaftalen med Siemens Wind Power for vindmøllen. 

Driften er afhængig af vinden, og den har bestemt været noget af en mangelvare i meget af 2010. Sølle ca. 84 % af 
normalåret har vindåret 2010 givet som resultat. 

Når vi sammenlægger vindåret og driftsproblemerne med kortere og længere stop i 2010 set i forhold til 
driftsresultatet, så må vi konstatere, at vindmøllen har gjort det overordentlig godt. Ser vi på 2010 alene, så har vi 
faktisk nået årsbudgettet på trods af dårlig vind og driftsproblemer. Det er da ikke så ringe endda!  

Det lover godt for den fremtidige drift, hvilket I også vil kunne se på budgettet for 2011. 

Som et led i sikringen af den fremtidige drift foreslår vi, at vi starter med at henlægge til senere reparationer, 
hvilket I kan se af budgettet for 2011. I bestyrelsen har vi den holdning, at vi skal sikre os mod fremtidige 
begivenheder. Det kommer vi tilbage til under gennemgangen af budgettet, som fremlægges af næstformanden 
Erik Christiansen. 

I det hele taget er vi meget forsigtige i økonomisk henseende, og vi har den holdning, at vi skal både have et godt 
afkast og sikre os for fremtiden, så vi har en buffer til at imødegå uforudsete udgifter. Det kalder vi rettidig omhu. 

For at imødegå uforudsete begivenheder har vi hyret en af Danmarks Vindmølleforenings mest erfarne konsulent – 
Strange Skriver, til at være driftsleder i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen og dermed med mellemrum 
inspicere vores vindmølle, mens vi i det daglige tilsyn med møllen har Jens Anker Hansen til at følge nøje med i 
vindmøllens tilstand. Han er også knyttet til det tekniske tilsyn med Lynetten og Middelgrunden, så han har tjek på 
tingene. Jens Anker afleverer driftsrapporter til bestyrelsen, så vi alle kan følge med i møllens tilstand. 

Vi føler, at vi er klædt godt på til at varetage den videre drift af møllen. 

Et punkt er vi dog utroligt kede af, og det er ventilationsblæseren ved mølledøren. Den larmer efter vores 
opfattelse utroligt meget, og det gør det jo ikke lettere at overbevise skeptikere overfor vindmøllestøj, når et 
sådan apparat bliver installeret af Siemens Wind Power. Vi har rettet henvendelse til selskabet for at få dem til at 
udskifte det støjende apparat – en køleluftsblæser, eller måske ombygge og helt undlade at have blæseren, der 
efter selskabets opfattelse skal sikre den nødvendige ventilation og køling i tårnet. Vi har til d.d. kun modtaget et 
venligt svar fra SWP, men desværre uden konkrete forslag til handling. Efter at beretningen blev skrevet, er der 
opstået forlydender om, at Siemens agter at gøre noget ved sagen i løbet af sommeren og det ser vi frem til. 

Sidste år blev spørgsmålet om isnedfald fra vingerne og nacellen nævnt på generalforsamlingen, og vi kan oplyse, 
at der bliver opsat advarselsskilte ved vores mølle sidst på sommeren. Vi har forsøgt at koordinere 



afværgeforanstaltningerne med DONG, som ikke tidligere har haft tilsvarende problemer. Hvidovre Kommune- 
teknisk forvaltning, har været meget hjælpsomme for at få løst problematikken.  

Nu, hvor vi er ved kommunen, så har den ved vej- og parkafdelingen også været med til at få optegnet vindmøllen 
på asfalten. Den er optegnet i den rigtige målestok med hvid maling, og den har allerede været brugt flittigt 
overfor besøgende, der har kunnet få et rigtig godt indtryk af møllens størrelse. En lille spadseretur på 151,5 
meter. 

Og den er jo stor! Den syner fra alle steder af Københavnsområdet, ligegyldigt hvor man kommer fra! Det være sig 
motorvejen eller fra luftrummet. Så den er allerede blevet et smukt vartegn for Hvidovre og vores store nabo 
København samt hele vestegnen. 

Lad mig gå til det sidste punkt vedrørende Vindenergi Danmark. Vi har inviteret direktør Niels Dupont, han vil 
komme med en mere generel orientering under gennemgangen af regnskab og budget. Som vindmølle-ejer skal vi 
have en såkaldt balanceansvarlig, som kan sikre, at vindmøllens produktion indpasses i det samlede elsystem i 
Danmark. Vi har indhentet tilbud fra DONG, Energinet.dk og Vindenergi Danmark, og vinderen blev Vindenergi 
Danmark, der jo oprindeligt er stiftet med baggrund i Danmarks Vindmølleforening. Det er vi meget glade for, også 
fordi personalet i selskabet virker meget vidende, kompetent og entusiastisk, ligesom de balancerer og afregner 
hovedparten af Danmarks vindmøller. Selskabet vil forhåbentlig være med til at sikre også os et godt salg af 
elproduktionen på elmarkedet. Vi bevæger os jo på det frie elmarked med et tillæg på 25 øre pr. kWh for de første 
22.000 fuldlasttimer, og med den elproduktion vi kan søsætte i øjeblikket, når vi meget hurtigt de 22.000 
fuldlasttimer – måske allerede indenfor 6 år.  

Jeg skal da heller ikke glemme os selv. Det er jo en fornøjelse at møde interessentkolleger – altså medejere af 
vindmøllen. Der er altid plads til en hyggelig snak om vindmøllen i Føtex, Kvickly, Super Best eller Spar købmanden, 
og det er jeg personligt meget glad for. Vores lokalavis Hvidovre Avis er også med til at sprede den gode stemning 
ved en saglig dækning omkring vindmøllens vé og vel. 

Og det er jo ret så glædeligt med den store interesse vi stadig omgæres af. I det forgangne år har der været flere 
små og større deputationer ude ved møllen, der har villet se og høre om vort spændende vindmølleprojekt. Senest 
her i februar havde vi besøg af nogle unge og særdeles interesserede arkitektstuderende fra Serbien og Frankrig.  

Vi skal da heller ikke glemme vores store mølledag den 29. maj i 2010, hvor vi havde åbent hus fra kl. 10.00 – 
15.30, hvor der kom ca. 300 glade mennesker i løbet af dagen. Ja, selv helt fra Japan fik vi besøg af vores 
andelshaver med familie. Og et af de store japanske TV- selskaber lagde også vejen forbi og optog et par timers 
optagelser. Udsendelsen er efterfølgende blevet vist i TV - på den anden side af kloden. 

Det er vores opfattelse at de mange fra nær og fjern, hyggede sig med en god snak over lidt spiseligt og en kold 
drik.  

Desværre blev dagen ikke helt som vi havde set frem til, da vi af sikkerhedsmæssige og tekniske årsager ikke kunne 
sende nogen op i toppen af møllen. Der kan kun være en person på platformen, så hvis det var muligt, ville det 
tage omkring 15 minutter at komme derop og det ville betyde, at ledelsen skulle opholde sig i flere dage ved 
møllen, for at alle fremmødte andelshavere kunne få en tur op i møllen! 

Endvidere kan jeg oplyse, at den store interesse for vores mølle, viser sig ved at vi har mange forespørgsler om at 
købe andele, det er jo glædeligt, at der stadig er stor interesse for at blive en del af Hvidovre-møllen. Hvis du vil 
sælge andele eller købe flere, så gå til vores hjemmeside www.hvidovrevindmollelaug.dk og se under linket 
”handelsplads”. 

Omkring vores administration, som gør et stort og omhyggeligt arbejde med at holde styr på alle andelshaveres 
adresse, tlf. nr., mailadresse og bankkonto nr. Har jeg en lille bøn, idet mange desværre glemmer at oplyse disse 
ændringer, og det giver adm. meget ekstraarbejde, når udbyttet kommer retur fra den enkeltes bank. Så, kære 
andelshavere, jeg håber I fremover vil gøre adm. arbejde noget lettere, ved hurtigst muligt at meddele adm. evt. 
ændringer. På forhånd tak. 

Afslutningsvis vil jeg takke mine kolleger i bestyrelsen for et fortrinligt og berigende samarbejde i det forgangne 
år. Vi har haft mange, lange og gode diskussioner om alle mulige forhold, og det er altid foregået med godt humør 
og i en god tone og ånd og uden afstemninger. Et godt og behageligt samarbejde, skaber grobund for nye 
spændende tanker og idéer. Tusind tak til jer alle. De valgte suppleanter Erik Christoffersen og Erik Gemmer har 



også deltaget på møderne. Erik Gemmer har meddelt at han pga. arbejde ikke ønsker at fortsætte, bestyrelsen 
ønsker Erik god vind.  

Også administrationen skal have stor tak for den store indsats I har udført i 2010. Der har været mange opgaver og 
henvendelser, og vore trofaste væbnere Lene Vind og Winnie Carlsen har klaret arbejdet til UG. Og det er altid 
gjort med et smil og en venlig bemærkning. Tusind tak til jer begge. 

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til forsamlingens behandling. 

Tak fordi I lyttede. 

Spørgsmål: 
Flemming Markussen: Sidste år blev det nævnt på mødet, at laugets skulle levere grøn energi til Tivoli. 

Erik Frølund-Thomsen: Det er rigtigt, det er bare ikke vores mølle, der blev omtalt, men aftalen er lavet med 
DONG Energy. 

Knud Johnsen: Jeg købte anparter i 1992, for at levere noget godt til næste generation. Jeg vil sige tak til 
bestyrelsen for, at det lykkedes at rejse denne folkeejede vindmølle herude. Det er godt gået – og det er et meget 
flot resultat. For mig er det afgørende, at vi skal leve videre, så det overskud jeg får, sætter jeg i nye vindmøller 
og håber, at min datter engang kan købe sig et nul-energi hus i fremtiden. 

Erik Frølund-Thomsen tilføjede at lauget i øvrigt er nomineret i en konkurrence i Bruxelles og har modtaget en 
invitation til at deltage i overrækkelsesceremonien den 13. april 2011. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

4.  Regnskab og budget 
Erik Christiansen gennemgik årsrapporten 2010 med noter og indledte med at fortælle, at alle skriftlige 
henvendelser skal rettes til administrationen i København og ikke registreringsadressen i Hvidovre. 

Regnskabet har fået en blank påtegning, hvilket betyder at der ingen påtegninger er fra Partner Revision. 

Bemærkning om at el-salget, som er omtalt på side 10, også er salg af den strøm, der blev produceret i 2009. 
Grønne beviser er RECS-beviser, som DONG Energy sælger, fordi det er grøn strøm. 

Note 5 - Overdragelsen fra DONG blev senere end beregnet, derfor løb der renter på og det ses her. 

Note 6 – pengene vedr. RECS-beviser er kommet i år. 

Note 8 – de fleste penge er placeret i Arbejdernes Landsbank og det skulle være en sikker bank, men ledelsen har 
selvfølgelig fokus på banksituationen. 

Note 13 – det er overvejende momsen. 

Erik Christiansen forklarede, at el-salget er 735 kr. pr. andel, derfor skal andelshavere med 10 andele betale skat. 

Spørgsmål: 
Henrik Larsen: Du nævnte, at Siemens var så ublu at forlange service for to år ad gangen, vil du forklare det 
nærmere? 

Erik Christiansen: Alle aftaler var faktisk indgået mellem Dong og SWP inden vi købte møllen. Langt inde i 
kontrakten fandt vi en passus, hvor der står, at betalingen er for to år ad gangen. Jeg synes, at DONG Energy har 
været ræsonnable og jeg synes vi skal være glade for samarbejdet med DONG Energy. 

Peter Kestner: Tak for en grundig gennemgang. Jeg har stor tiltro til bestyrelsen, som både består af teknikere og 
direktører, det borger for kvaliteten. Mit spørgsmål angår handlen med grønne beviser. Der er set megen svindel 
med disse beviser. Får vi næste gang måske kun 1 øre pr og hvor ender det? 

Erik Christiansen: Tak fordi du opfordrer os til at være merkantile. RECS-beviser er ikke CO2-kvoter. Svindlen med 
CO2-kvoter er en pinlig sag for Danmark – og jeg kan fortælle, at der er strammet rigtig meget op og min erfaring 



er, at der nu er en stram procedure omkring kvoterne. RECS-beviserne er der ikke snyd med og vi har lavet en 10-
årig aftale med DONG Energy. 

Niels Kolbye: Hvad er selvrisikoen for forsikringerne? Jeg vil foreslå at Hvidovre Vindmøllelaug laver hoved- og 
nøgletal som i Middelgrundens vindmøllelaug. I øvrigt er det nogle imponerende tal, men det er jo kun de første 
år, hvor der er tilskud, senere bliver prisen lavere. Er der nogen nye projekter på vej? 

Erik Christiansen: Selvrisikoen er 375.000 kr. per skade. 
Du har ret, at hoved- og nøgletallene er gode og den vil vi indføre fra næste år. 
Nye projekter: Københavns Energi planlægger at opsætte 6 vindmøller ved Kalvebod og der er store 
havmølleprojekter i støbeskeen ved Amager og så har I sikkert også hørt om møllerne ved Nordhavn, som visse 
borgere ikke er glade for udsigten til! 

Elo Hansen: Er skattefradraget på 7000 kroner en gang for alle? 

EC: Det er 7000 kroner pr. år for alle de andele, man ejer. 

 

Erik Christiansen bød herefter velkommen til Niels Dupont, Vindenergi Danmark, som var inviteret til at fortælle 
om prisudviklingen på elmarkedet. 

Tak fordi jeg må komme og møde jer, der ejer møllerne og i virkeligheden har penge i klemme.  
Vindenergi Danmark er også et andelsselskab og derfor er I også ejere af Vindenergi Danmark. 
I øjeblikket dækker vi ca. 7-8 procent af den strøm, der kommer ud af stikkontakten. Vi sælger strømmen på 
spotmarkedet. Vi kan også gå ind og stoppe møllerne, hvis de produceres for meget. 
I Norden er der stor forskel på, hvordan man producerer strøm – f.eks. vandkraft i Sverige og med vindkraft i DK. 
Hvordan vi er forbundet med kabler, har også stor indflydelse på strøm-prisen. 
Hver dag bliver der lavet prognoser for den kommende dags el-produktion. Der er et eftermarked, hvor 
kraftværkerne justerer produktionen – og det udløser nogle balanceomkostninger, som vindmølle-ejerne betaler. 
Hver eneste time er der en pris for strøm. Vindmarkedet ser ud til at blive mere komplekst i fremtiden. Situationen 
omkring atomkraftværker og udmeldingerne fra Tyskland har medført, at priserne er steget siden i går.  
Forventningen for næste år er, at prisen vil komme til at ligge på den rigtige side af 40 øre pr kWh. Hvis vi igen får 
et efterår med udsigt til færre regnvejrstimer, så vil det også får en positiv effekt på el-prisen. Oliepriserne har 
rørt på sig på det seneste og det kan også give en prisstigning. Alt i alt er det meget afgørende hvad der sker. 

Spørgsmål: 
Leif Nielsen: Kan du forklare vores pris på omkring 68 øre per kWh? 

Niels Dupont: Det har med tilskuddet for de første 22.000 fuldlastimer at gøre, at prisen er så høj. 

Bo Grønbech: Kunne du tænke dig i fremtiden, at man fik en form for lagring af strøm – f.eks. som brint, som jeg 
har hørt at det sker på Sydsjælland. Det kan da irritere mig, at man ligefrem standser møller. 

Dupont: Jeg tror ikke, at det er en løsning, som nogen er glade for, når man standser møller. Jeg er sikker på, at 
der vil komme en løsning, fordi vi får mere vindkraft i fremtiden. Det er oplagt, at varme vand op og bruge den 
som oplagring – og i elbiler. Omkring brint er der konstateret et større energitab. 

Niels Kolbye: Der er kommet et storbæltskabel, har det fået en effekt? 

Dupont: Kablet kom i efteråret 2010 og siden har det næsten konstant være fyldt fra vest til øst og det har 
betydet lidt højere priser i vest.  

Jens Anker Hansen: Jeg holder også lidt øje med elpriserne og her i november og december var priserne i 
Østdanmark lig de svenske, men her i starten af året, følger priserne i øst mere priserne i vest. Hvordan det? 

Niels Dupont: Kabel-forbindelsen vil få den effekt, at priserne i Danmark vil være mere lig hinanden. 

Kim Davidsen: Det ville også være en god ide, hvis vi kom i gang med biogas. Vindkraften kunne være med til at 
holde gang i afgasningen. Jeg synes, det er vigtigt, at komme i gang med at kombinere biogas, vindkraft og 
solenergi, derfor er jeg glad for politiske ambitioner. 



Gennemgang af budgettet i nyhedsbrevet 
Erik Christiansen: Vi har produceret mere, fordi vi har produktionen fra 2009 med. I budgettet har vi sat 
produktionen 11.200.000, da 2010 var et meget dårligt vindår. 
Service-udgiften er der ikke så meget at gøre ved. Vi har forsikret møllen som en landvindmølle og det er ret godt 
gået, fordi det ikke er kutyme med havvindmøller. 
Henlæggelser vil vi have som en fast del af budgettet de kommende år.  
Vi lovede 533 kroner i prospektet, men vi vil forbedre det, så I får 565 kroner. Det giver en skattefri indtægt for 
andelshavere op til 10 andele. 

Spørgsmål: 
Leif Davidsen: Ang. indtægterne, så er det svært at sige noget, for det ser jo godt ud, men pengene burde kunne 
forrentes bedre. Det falder mig lidt i øjnene, at el-udgifterne stiger, når de høje udgifter er blevet påtalt overfor 
Siemens. Udgiften til forsikring falder, hvad er forklaringen. 

Erik Christiansen: Jeg er helt enig i kommentaren om bankrenter. 
El-afgiften har vi sat meget forsigtigt, for erfaringen er, at Siemens nogle gange ikke handler så hurtigt. 
Vedrørende forsikringen så var det først fra 1.april 2010, at vi fik forhandlet den nuværende kontrakt igennem. 

Noel De Leon: Så vidt jeg kan se, er der intet afsat til en rejse til Bruxelles? 

Erik Christiansen: Det er rigtigt. Vi fik invitationen i forgårs, så udgiften er ikke lagt ind i budgettet og vi ved 
endnu ikke, om vi tager af sted. 

6. Valg af ledelse i ulige år: 

Erik Frølund-Thomsen og Erik Christiansen blev genvalgt med akklamation. 

Valg af to suppleanter:  
Følgende kandidater stillede op: Erik Christoffersen, Benny Henriksen og Peter Jørgensen, hvilket udløste en 
afstemning. 
Valgt blev Erik Christoffersen, 52 stemmer og Benny Henriksen, 42 stemmer. Peter Jørgensen fik 36 stemmer. 

Jørn Andersson og Niels Kolbye blev genvalgt som interne revisorer. 

Steen Molander blev genvalgt som revisor suppleant. 

8. Eventuelt 

Leif Davidsen opfordrede alle entusiasterne til at gå ind på www.vaab.dk og støtte det nye projekt i Århus. 

Erik Frølund-Thomsen afsluttede med at takke for den store interesse, andelshaverne viste ved at være til stede 
ved aftenens møde. Og takkede for den tillid, der blev vist ham, ved at han blev genvalgt. 

 

 

 

Hvidovre den 15. marts 2011 

 

  


