Nyhedsbrev 2018

Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Praktisk info
Hvidovre Vindmøllelaug I/S
C/o EBO Consult
Arnold Nielsens Boulevard 60, 1.
2650 Hvidovre
www.hvidovrevindmollelaug.dk
e-mail: hvl2009@gmail.com
Lauget
10.700 andele
2.210 andelshavere
Bestyrelse
Erik Frølund-Thomsen, formand
Frank A. Olsen, næstformand
Erik Christiansen
Knud Erik Larsen
Gert Højgaard
Erik Christoffersen, suppleant
Bjarne Højer Møller, suppleant
Lars Bülow Jørgensen,
teknisk driftsleder

Revision
Bjarne Ulrik Pedersen, Partner Revision,
Statsaut. revisionsaktieselskab, Brande
Jens Bak, intern revisor
Lillan Enager, intern revisor
Birthe Gärtner, intern revisorsuppleant
Administration
C/o Lene Vind Kommunikation
Kronborg 17A, 1.
3000 Helsingør
Tlf. 2117 7170
e-mail: vindmoller@outlook.dk
Telefontid: Torsdage klokken 10-14
Økonomi & overdragelse
Kirkebjerg Kontorservice v/
Marian Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup
e-mail: marian.schoenning@mail.dk
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Vejviser

Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre.

Udsnit fra Krak.dk

Bus

Bus 200S kører til Frihedens Station:
Stå af ved Frihedens station ved krydset Hvidovrevej/Gammel Køge Landevej.
Bus 132, 137, 139 og 8A kører til Frihedens Station.
Herfra er ca. 200 meter til Frihedens Idrætscenter, som ligger lige efter krydset på højre hånd.
Der er flere informationer på hjemmesiden:
www.dinoffentligetransport.dk

S-tog

S-togslinje E mod Køge eller linje A mod Solrød Strand:
Stå af på Frihedens station. Gå de sidste 200 meter.
S-togslinje A mod Farum eller E mod Hillerød Station:
Stå af på Frihedens station. Gå de sidste 200 meter.

Parkering
Der er gratis parkeringsmuligheder ved Engstrandskolen og
på Gammel Køge Landevej lige ved idrætscentret.
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Indkaldelse til interessentskabsmøde
Kære interessent
Du indkaldes hermed til interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag
den 5. april 2018 i Frihedens Idrætscenter, teatersalen, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre.
Kl. 18.00 – indskrivningen åbner:
Du bedes venligst medbringe personlig identifikation til indskrivningen.
Klokken 19.00 vil laugets formand Erik Frølund-Thomsen byde velkommen og herefter
er dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Ledelsens beretning samt orientering om driften
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag: Intet er modtaget
Pause med kaffe, te og kage – der kan købes vand og øl.
6. Valg af ledelse i lige år
Knud Erik Larsen og Frank A. Olsen er på valg, og modtager genvalg.
Valg af to suppleanter:
Erik Christoffersen og Bjarne Højer Møller er på valg, og modtager genvalg som suppleanter.
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant
Jens Bak og Lillian Enager, interne revisorer og suppleant Birthe Gärtner er på valg og modtager
genvalg.
8. Eventuelt
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hvidovre den 13. februar 2018
PS: Inden mødet kan der købes forskellige middagsretter i idrætscentrets restaurant.
Årsrapporten og nyhedsbrevet findes på hjemmesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk
under ’IS dokumenter’.
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Årets produktion
Produktionen i 2017 var 12.642.522 kWh

Beregnet produktion er iht. vindindekset for Sjælland og en budgetteret årsproduktion på 12.100 MWh

Driftsbemærkninger for 2017
Det årlige serviceeftersyn er foretaget i december 2017 og alt ser godt ud. Mindre fejl er blevet
udbedret og nogle blæsere til el-skabe er blevet skiftet. Der er et godt samarbejde med Siemens,
som lauget har tegnet en fem-årig serviceaftale med efter udløb af garantiperioden. Der er nu
godt to år tilbage af denne serviceaftale.
I december 2016 og januar 2017 var der mange stop pga. fejlmeldinger fra frekvensomformeren,
som benyttes til regulering af omdrejningshastigheden. Fejlen blev udbedret i februar 2017, og der
har ikke været problemer med frekvensomformeren siden da. Som følge af den lange tid der gik,
før Siemens fandt en løsning på fejlen, er rådigheden for år 2016-2017 under det aftalte niveau.
Siemens har kompenseret lauget for den mistede produktion iht. til serviceaftalen. Lauget har
kun betalt for det reparationsarbejde, der skulle til for at rette fejlen med frekvensomformeren.
Siemens har dækket de øvrige udgifter.
Siemens er gået i gang med at installere forkantbeskyttelse på vingerne. Dette gør de for egen
regning, som en del af et forsøg. Den tabte produktion kompenseres ikke, hvis den holdes under
en aftalt grænse. Da arbejdet på vingerne kun kan foregå i stille vejr, er den tabte produktion
dog minimal.
På side 7 er vist en figur over møllestop i år 2017. Siden april 2017 har der været et meget lavt antal
alarmer med møllestop. Hovedparten af alarmerne kunne resættes fra Siemens overvågningscentral.
De andre krævede en udført reparation i møllen, før møllen kunne genstartes. I november skyldtes
stop hovedsageligt forberedelser til montage af vinge-forkantbeskyttelse og stop i december
skyldtes den årlige service.
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Markedsprisen på el
Gennemsnitsprisen for den solgte produktion har været 20,7 øre/kWh. Elprisen har været næsten
konstant, med undtagelse af september, som det fremgår af figuren. I december oplevede vi
kortvarigt negative elpriser omkring jul. Det resulterede i en afgift på ca. 5.000 kr.
Som anført sidste år, er det forhold udenfor Danmark, der fastlægger elprisen i mere end 90% af
tiden. I 2017 har prisen først og fremmest været påvirket af problemer med driften af A-kraftanlæg
i Sverige og Frankrig samt reparationer af el-forbindelsen til Tyskland og Sverige.
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Resultat
2017
samt budget
budget 2017
og 2018
samtestimat
estimat 2018
Resultat
2017,
’17-’18
samt
19
Produktion af el: kWh
Elpris gennemsnit: øre/kWh
Indtægter: kr
Salg af el
Salg af REC´s beviser
Gebyrer: Overdragelser,
kontorettelser
Renter, netto:
Driftsindtægter i alt: kr

Resultat
Budget
Estimat
2018
2019
Budget forslag 2017 2017
12.100.000
12.642.522 12.100.000 12.100.000
19,9
20,7
20,4
20,9
2.407.900
60.000

2.612.601
0

2.468.400
0

2.528.900
0

20.000
15.000
2.502.900

7.500
810
2.620.911

6.000
13.500
2.487.900

6.000
13.500
2.548.400

Udgifter: kr
Service, vedligehold, E-driftsledelse
Driftsleder
Elforbrug minus afgifter
Forsikringer
Produktionsomkostninger i alt: kr

800.000
35.000
25.000
125.000
985.000

653.748
39.789
21.466
127.130
842.133

795.000
35.000
27.000
128.000
985.000

795.000
35.000
27.000
128.000
985.000

Administration
Kontorhold, HVL-lokale
EDB, hjemmeside, tele
Servicebreve,forsendelse, gebyrer
Information og annoncer
Møder, arrangementer m. I/S
Revision
Bogholderi
Kontingenter
Administration (honorar mm)
Administrationsomkostninger: kr

15.000
17.000
11.800
35.000
150.000
32.000
40.000
17.000
105.000
422.800

8.040
8.839
6.650
36.603
259.144
38.700
37.753
15.775
79.255
490.759

8.000
17.000
12.000
35.000
40.000
38.000
33.000
17.000
103.200
303.200

8.000
17.000
12.000
35.000
40.000
38.000
33.000
17.000
103.200
303.200

Driftsudgifter i alt: kr

1.407.800

1.332.892

1.288.200

1.288.200

Resultat af primær drift: kr

1.095.100

1.288.019

1.199.700

1.260.200

Henlæggelser til reparation: kr
Årets resultat før afskrivninger: kr

0
1.095.100

200.000
1.088.019

0
1.199.700

0
1.260.200

100

100

110

120

Udbetaling pr. andel: kr

Årsregnskabet findes i sin helhed på hjemmesiden under ’IS dokumenter’.
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Nyt Fra ledelsen
Jubilæum i 2017

AC Hotel Bella Sky Copenhagen på en god,
blæsende forårsdag.

Tid til registrering og lidt samtale inden
jubilæums arrangementet starter.

Møllerne og kraftværket på Avedøre Holme
set fra baren øverst på Hotel Bella Sky.

I 2017 var det ti år siden, at de første tanker om Hvidovre
Vindmøllelaug I/S blev formuleret, og siden har tankerne
fået form og vores alle sammens vindmølle producerer nu
elektricitet til stor glæde for både os og andre med hang
til bæredygtig energi.
I anledningen af de ti år vurderede bestyrelsen, at det var
et godt tidspunkt at fejre opbakningen til det folkeejede
initiativ.
Det gjorde vi sammen med Middelgrundens Vindmøllelaug
I/S, som samtidigt kunne fejre, at det var 20 år siden, at
deres laug blev skabt.
Bestyrelserne i de to laug havde inviteret vigtige meningsdannere indenfor energi og bæredygtighed til at komme
og dele tanker om fremtiden, og det var rigtig spændende
at høre deres meninger.
Blandt de inviterede oplægsholdere var Connie Hedegaard, fmd. tænketanken Concito og tidl. miljøminister og
eu-kommisær samt Morten Kabell, Københavns teknik- og
miljøborgmester.
Heldigvis var der også 430 interessenter på tilhørerpladserne i de store auditorier, og senere rundt om bordene
under festmiddagen. Og selvom bøfferne ikke var helt
co2-venlige, som nogle af gæsterne høfligt har gjort os
opmærksom på, har vi kun hørt rosende ord om dagens
indhold.
Bestyrelsen var og er stadig meget glad for, at det lykkedes
at lave et spændende arrangement, som faktisk også blev
omtalt flere steder i pressen.
Vi håber også, at I som interessenter fik noget godt med
hjem – og ikke mindst en flot udsigts-oplevelse i Bella Skybaren øverst oppe i hotellet.

Besøg i mølletoppen
Efter indlæg, workshops og opsamling var
det tid til to interessentskabsmøder i rap.

Den tredje søndag i juni er det national mølledag. Hvert
andet år inviterer Middelgrundens Vindmøllelaug I/S sine
interessenter en tur op i et par af møllerne på denne dag.
I år er det søndag den 17. juni fra kl.11-14.
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Nyt
NytFra
Fraledelsen
ledelsenfortsat
Den mulighed har Hvidovre Vindmøllelaug I/S desværre
ikke, fordi der kun kan være to mennesker ad gangen i
elevatoren.
Heldigvis er interessenterne i Hvidovre Vindmøllelaug I/S
velkommen ved Middelgrundens mølledag. I invitationen
fra Middelgrundens Vindmøllelaug hedder det:
”Vi sejler fra Amager Strand hver hele time fra kl. 11:00. Du
er tilbage to timer efter. Hvis der er stor tilmelding, udvider
vi med sejlads kl. 10 og kl. 15.
Vær opmærksom på, at sejladsen aflyses, hvis vejret er for
blæsende, da vi i så fald ikke kan lægge til ved fundamenterne. Du vil få besked herom senest lørdag aften forud via
hjemmesiden www.middelgrunden.dk
Opstigning i møllen sker via 13 stigeafsnit (maksimalt 8
meter mellem hver etage) og en snæver luge i toppen af
møllen. Du skal derfor ikke være bange for at klatre på
stiger. Desværre er vi af sikkerhedsmæssige årsager nødt
til at kræve en mindste højde på 140 cm.
Du skal underskrive en sikkerhedsinstruks om at opstigning
sker på eget ansvar.
Pris: Interessenter fra de to laug: 150 kr. pr person. Gæster
200 kr. pr person.
Du tilmelder dig på vor hjemmeside www.middelgrunden.
dk ved at indbetale for antal og kategori (medlem/ikke medlem). Tilmelding er mulig fra 1. maj 2018”.
Bestyrelsen håber, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at komme helt til tops!

Onlinevisning af produktionen
Det er nu muligt at se møllens produktion via app’en
’Siemens Diagnostics’. App’en hentes via app-store og installeres på telefon eller ipad. Brugernavnet er:
produktion@hvidovrevindmollelaug.dk.
Password oplyses senere via hjemmesiden.
Ved hjælp af app’en kan du følge om møllen kører, dens
aktuelle produktion og vindhastigheden.
God fornøjelse.
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Udsigt til Middelgrunden, men den 17. juni
er det muligt at se den modsatte vej fra toppen af Middelgrundens vindmøller.

Erik Christiansen og Erik Frølund-Thomsen
i det muntre hjørne under festlighederne.

Og der blev skålet for de to vindmøllelaug
- op til flere gange.

De to formænd afsluttede deres fælles indslag med et par dansetrin til stor jubel for
alle i festsalen.

Nyt fra administrationen
Kontakt til lauget

Andele til salg

Hvidovre Vindmøllelaug har e-mailadressen:
hvl2009@gmail.com
Adressen til administrationen er:
C/o Lene Vind Kommunikation, Kronborg 17A,
1., 3000 Helsingør.
Telefontiden er torsdage fra kl. 10.00 til 14.00
på telefon 2117 7170. E-mails besvares løbende.

Køb og salg af andele sker kun via hjemmesiden
www.hvidovrevindmollelaug.dk under punktet
’handelsplads’, og det er sælger (evt. bobestyrer), som står for handlen.
Du finder mere info på hjemmesiden under
menupunktet ’køb og overdragelse’. Her ligger
også den overdragelseskontrakt, som skal udfyldes af både sælger og køber. Efter underskrivelsen sendes kontrakten digitalt eller pr. brev til
laugets bogholder Marian Schønning; adressen
står nederst på kontrakten. Hun returnerer en
bekræftelse på modtagelsen indenfor 10 dage.
Kontrakten modtager sælger og køber i kopi,
når alt er i orden, og salget er hermed en realitet. Køber betaler et gebyr på 400 kroner for
overdragelsen af andele.
Det er ikke et problem, hvis du ikke kan finde dit
andelsbevis, da ejerskabet alene afgøres af registreringen i vindmøllelaugets database. Det svar
får nye andelshavere også, når de efterspørger
det originale bevis. I stedet får de og den tidligere ejer en kopi af overdragelseskontrakten,
som bevis på ejerskiftet.

Svarene findes på hjemmesiden
Alle oplysninger om lauget ligger på hjemmesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk
Her finder du f.eks. svar på hvornår udlodningen
sker, hvor mange andele du kan eje, inden du
skal betale skat, hvad andele bliver solgt til i
øjeblikket på handelspladsen og hvornår datoen
er for næste IS-møde. Og finder du ikke et svar,
må du endelig ringe eller skrive til administrationen.

Husk at ændre oplysninger
Vi modtager ikke automatisk besked fra banken
eller myndighederne, hvis du ændrer adresse,
telefonnummer, e-mail eller bankkonto. Derfor
beder vi dig om at sende os en e-mail eller et
brev med ændringerne. Det kan ske når som
helst, dog senest den 1. marts af hensyn til udbetalingen af et eventuelt overskud fra el-salget.
Du kan give os besked på en af følgende måder:
• Send en e-mail til hvl2009@gmail.com
• Skriv et brev til administrationen
Det koster dig et administrationsgebyr på 150
kroner, hvis lauget skal til at genudbetale udlodningen til en ny konto. Beløbet bliver fratrukket
det beløb, som du får indsat på kontoen.

Overdragelse af andele i dødsboer
Ved dødsfald skal andelen også overdrages,
selvom den forbliver i familiens eje. Det vil sige,
at lauget ikke bare kan ændre kontonummeret
til f.eks. den efterladte ægtefælles konto. Forinden skal overdragelseskontrakten udfyldes og
indsendes til laugets bogholder sammen med en
kopi af skifteretsattesten. Er man bobestyrer,
skal der også indsendes fuldmagter fra de øvrige
arvinger, før andelen kan overdrages eller evt.
sælges på ’handelspladsen’. Også i dødsboer
betaler køber et gebyr på 400 kroner for overdragelsen af andele.
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Fotos fra jubilæumsfesten

Glimt fra jubilæumsfesten fanget af fotograf Ole Mik, Hvidovre Avis.
Glasopstillingen som en vindmølle er et godt bevis på Hotel Bella Skys fine service og gode indlevelse i, hvilke gæster
de har på besøg.
Den musikalske underholdning blev leveret af ’Tequila Sunrise’ fra Hvidovre.
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