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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
2.213 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: Torsdag kl. 10-14
Økonomi & overdragelse
Kirkebjerg Kontorservice v/
Ib Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup
e-mail: ib.schoenning@gmail.com
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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 der 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 lige ved idrætscentret
ud for Engstrandskolen.
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Indkaldelse til interessentskabsmøde
Kære interessent
Du indkaldes hermed til interessentskabsmøde i Hvidovre Vindmøllelaug I/S torsdag den 4. april
2019 i Frihedens Idrætscenter, teatersalen, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre.
Indskrivningen starter kl. 18.00.
Du bedes venligst medbringe personlig identifikation til indskrivningen.
Klokken 19.00 vil laugets formand Erik Frølund-Thomsen byde velkommen.
Dagsorden
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 kage, kaffe, te, øl og vand.
6. Valg af ledelse i lige år
Erik Frølund-Thomsen, Erik Christiansen og Gert Højgaard modtager genvalg.
Valg af to suppleanter:
Erik Christoffersen og Bjarne Højer Møller modtager genvalg.
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant
Jens Bak og Lillian Enager, interne revisorer og suppleant Birthe Gärtner modtager genvalg.
8. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Hvidovre den 19. februar 2019
Årsrapporten og nyhedsbrevet findes på hjemmesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk
under ’IS dokumenter’.
PS: Inden mødet kan der købes forskellige middagsretter i idrætscentrets restaurant.
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Årets produktion
Produktionen i 2018 var 11.158.515 kWh duktion

Driftsbemærkninger for 2018
Vindmøllen har kørt fantastisk godt i 2018. Der har kun været mindre fejl, som hurtigt er blevet
rettet. Rådigheden har været 99,4 procent.
Det årlige serviceeftersyn af vindmøllen blev foretaget i december 2018, og mindre fejl er blevet
udbedret. Der er et godt samarbejde med Siemens, som lauget har tegnet en fem-årig serviceaftale
med efter udløb af garantiperioden. Der er nu godt 1 år tilbage af denne serviceaftaleperiode.
Overvågningssystemet viser, at der er en skade på et leje i gearet (i udgangstrinnet ved generatoren). Lejet holdes under observation ved hjælp af vibrationsovervågningen, og hvis skaden
forværres, skal lejet skiftes. Dette vil tage ca. tre dage at gennemføre. Det kan laves i møllen, så
omkostningen er moderat.
Siemens er i gang med at installere forkantbeskyttelse på vingerne. Dette gør de gratis, som en del
af et forsøg. Arbejdet har i 2018 afventet en beslutning om, hvorvidt det er muligt at montere produktionsforøgende lister på vingerne. Dette er desværre ikke muligt iht. vindmøllegodkendelsen.
I oktober 2018 blev vingerne fotograferet med en drone for at undersøge skader. Vi forventer,
at skaderne især på forkanterne bliver garantiudbedret af Siemens i forbindelse med installation
6

af forkantbeskyttelsen. Når dette arbejde er gjort færdigt, vurderes det, om det er nødvendigt
med yderligere tiltag.
I hele år 2018 har der været et meget lavt antal alarmer med møllestop. Hovedparten af alarmerne kunne resættes fra Siemens’ overvågningscentral. De andre krævede et besøg i møllen
fra Siemens og evt. en mindre reparation, før møllen kunne genstartes. I november skyldes stop
hovedsageligt forberedelser til montage af vinge-forkantbeskyttelsen og stop i december skyldes
den årlige service.
Figuren viser antallet af alarmer fra
møllen i 2018, og
hvor mange fejl, der
er rettet enten i møllen eller via en fjernovervågning.

Den gennemsnitlige
pris for elektricitet på
spotmarkedet i løbet
af 2018.
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Resultat 2018, budget 2019 & estimat 2020
Resultat 2018, budget 2019 og estimat 2020 Budget 2018 Resultat 2018 Budget 2019 Estimat 2020
Produktion af el: kWh
12.100.000 11.158.515 12.100.000 12.100.000
Elpris gennemsnit: øre/kWh
20,4
30,3
25,4
27,4
Indtægter: kr
Salg af el
2.468.400
3.378.120 3.073.400 3.315.400
Salg af REC´s beviser
Gebyrer: Overdragelser, kontorettelser
6.000
22.300
13.000
13.000
Renter, netto:
13.500
4.380
4.500
4.500
Driftsindtægter i alt: kr
2.487.900
3.404.800 3.090.900 3.332.900
Udgifter: kr
Service, vedligehold, E-driftsledelse
Driftsleder
Elforbrug minus afgifter
Forsikringer
Produktionsomkostninger i alt: kr

795.000
35.000
27.000
128.000
985.000

491.494
36.722
30.484
128.920
687.620

750.000
35.000
26.000
129.000
940.000

750.000
35.000
26.000
129.000
940.000

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

8.000
17.000
12.000
35.000
40.000
38.000
33.000
17.000
103.200
303.200

8.336
6.781
9.878
3.361
32.466
39.400
46.922
16.020
83.780
246.944

8.000
17.000
12.000
20.000
40.000
39.000
45.000
17.000
100.000
298.000

8.000
17.000
12.000
20.000
40.000
39.000
45.000
17.000
100.000
298.000

Driftsudgifter i alt: kr

1.288.200

934.564

1.238.000

1.238.000

Resultat af primær drift: kr

1.199.700

2.470.236

1.852.900

2.094.900

Henlæggelser til reparation: kr
Årets resultat før afskrivninger: kr
Henlagt i alt:
Udbetaling pr. andel: kr

2.470.236
2.400.000
110

350.000
2.120.236
2.750.000
180

200.000
1.652.900
2.950.000
150

200.000
1.894.900
3.150.000
170

Årsregnskabet findes i sin helhed på www.hvidovrevindmollelaug.dk under ’IS dokumenter’.
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Nyt fra ledelsen
Ingen automatisk opdatering her
Kære andelshavere, endnu en lille bøn til jer: Lauget har ingen automatisk opdatering. Hvert år
plejer vi at skrive lidt om, hvor vigtigt det er, at alle ajourfører deres kontaktinformationer og
bankoplysninger etc. hos lauget.
Det gør vi så igen.
Meget er godt nok automatiseret i dag, fordi det foregår digitalt, men lauget hænger ikke sammen
med andre registre, derfor bliver oplysningerne ikke opdateret automatisk hos os. Bestyrelsen synes, at det er ærgerligt, at udlodningerne ikke bliver udbetalt til interessenterne i første hug, derfor
tog jeg en rundringning til rigtig mange af jer, vi ikke kunne udbetale penge til. Og heldigvis var
der hul igennem til rigtig mange og nu er databasen så godt som opdateret med nye bankkonti,
friske e-mailadresser, telefon nr. og nye adresser.
Det har da været ret hyggeligt, at hilse på jer andelshavere, men det har været utroligt tidskrævende, når I ikke kunne findes på Krak, måtte vi igennem CPR-registeret, og alt koster jo penge,
disse kroner kunne jo bruges til noget sjovere, ikk.
Vi har desværre endnu nogle interessenter, vi ikke har fundet frem til, men vi forsøger fortsat at
få kontakt til de sidste, vi mangler info om. Jeg håber, at I vil huske på min lille fortælling, næste
gang I skifter bankkonto, mail, telefon nr. eller adresse.
Med venlig hilsen Erik Frølund-Thomsen, formand.

Ministerbesøg
Indonesisk minister for planlægning, ambassadører, embedsfolk fra ministerium og ambassader
var på dobbelt visit i Hvidovre – Erik Frølund-Thomsen fortæller:
Det var en råkold dag med kraftig vind, den oktoberdag i 2018, delegationen havde valgt til
besøget i Hvidovre, for at se og høre om Avedøreværket og vores mølles historier.
Det var just ikke en dag til udendørsaktiviteter, derfor var det mere end rart, at begge arrangementer kunne afholdes indendørs hos Ørsted.
Kommunikationsmedarbejder fra Avedøreværket Pernille Brunse, bød velkommen og indledte
omkring det smukke arkitektoniske kraftværk, Danmarks største kraftværk, der står ved havet,
syd for industriområdet Avedøre Holme. Og forsatte med værkets bæredygtige el- og fjernvarmeproduktion. Der produceres fjernvarme til 215.000 hjem i det storkøbenhavnske område og
strøm til over 600.000 husstandes årlige forbrug. Til denne produktion, bruges der hver dag 7500
tons træpiller, der kommer med skib og 600 tons halm fra østdanske marker, og der ankommer
50 lastbiler hver dag med kæmpe 500-800 kg tunge baller. Værket stoppede i 2016 med brug af
fossile brændsler, som kul, koks og olie.
Herefter var der en lille rundtur, gennem den kæmpe turbinehal, hvor der er højt til loftet (det kan
ses på det store klassebillede) runden gik videre til værkets hjerne, som man kan sige, kontrolrummet, hvor blot to mand med moderne teknologi kan styre begge værker, der minutiøst overvåges
via en stor samling farvestrålende skærme, hvorfra man kan styre hvor meget strøm og varme,
der skal produceres. I kontrolrummet kan maskiner startes og stoppes og alle vitale funktioner
bliver overvåget her fra.
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Nyt
NytFra
fraledelsen
ledelsenfortsat

Den store delegation, fra venstre ses: Toni Widhiastono, politisk rådgiver fra den Indonesiske Ambassade i Danmark,
Erik Frølund-Thomsen, formand Hvidovre Vindmøllelaug, Rasmus Abilgaard Kristensen, dansk Ambassadør i Indonesien,
Bambang Brodjonegoro, minister for national udvikling og planlægning, Ulrik Stridbæk, Vice President Regulatory Afairs
Ørsted, Andreas Karlsen, fuldmægtig Energistyrelsen, Slamet Soedarsono, Deputy Politics, defence and Security,
Kathrine Falnov Munck-Andersen, kontorelev i Ørsted, Pernille Brunse, kommunikationsmedarbejder i Ørsted, Ismail L.
Pulungan, politisk rådgiver fra den Indonesiske Ambassade i Danmark. Forrest: Parulian George Andreas Silalaha, Head
of Public Relations at Bappanas og Maria Agatha Widiastuti, politisk assistent fra den danske ambassade i Indonesien.

Efter en spændende historie om Avedøreværket fik jeg overladt scenen. Til fortællingen om
vores og Hvidovres smukke ”Skyline”, der knejser stolt mod den blå himmel, og er kendt over
hele kloden.
Ministeren havde forinden ankomsten til Danmark, stillet en række gode spørgsmål om laugets
tilblivelse og inddragelse af borgerne, om samarbejdet med kommunen og borgmesteren samt
den lokale Hvidovre Avis. Om byggetid, økonomi og samarbejdet med Dong nu Ørsted. De stod
som bygherre med deres enorme viden, og vi stod for kommunikationen til omverdenen, en rigtig
god fordeling.
Vi havde fået lavet en rigtig god aftale med Dong om betaling af møllen, som vi købte for 52.1
mio. kroner og betalte med en håndfuld mio. kroner nogle gange, efterhånden som vi fik solgt de
mange andele, hvor den sidste andel blev solgt den 20. april. 2010. Det var et særdeles glædeligt
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Nyt fra ledelsen
samarbejde, der gjorde, at vi ikke skulle ud på lånemarkedet. Det har medvirket til, at vi aldrig
har haft gæld i lauget.
Der er udstedt 10.700 andele á 4.995 kroner. Der var 2.360 personer i Danmark, Skandinavien,
Europa, USA, Japan og Taiwan, der med det grønne gen i sig, fandt det rigtigt at investere i Hvidovre Vindmøllelaug. Vi har 28 andelshavere ude i den store verden.
Det er også en fornøjelse at fortælle, at møllen faktisk har kørt upåklageligt og uden de store
reparationer i de lidt over ni år, møllen har været i drift med en produktion på ca. 12 mio. kWh om
året. Det har givet et pænt afkast til alle vores andelshavere, der til d.d. har fået 72 procent tilbage
på deres indskud. Og vi har mulighed for mere afkast, idet møllen med den tilladelse vi har, har ca.
16 års produktion i sig endnu. Et særdeles flot projekt, vi alle stadig kan være stolte af, og er det.
Efter denne spændende dag, sluttede vi med en tur ud til møllen, da ministeren ønskede at se,
røre og gå en tur rundt om vores mølle. Og det blev en afslutning i stormvejr, så det gik ret så
stærkt rundt om møllen, hvor der også lige blev taget nogle fotos.
Med tak for informationerne, sagde delegationen farvel, og kørte til lufthavnen med udsigt til
en flyvetur på 14-15 timer. De to arrangementer var koordineret af Andreas Karlsen, fuldmægtig
i Energistyrelsen.

Udvidelse af Avedøre Holme
På et pressemøde den 7. januar 2019 præsenterede Hvidovre Kommune sine store visioner
om en udbygning af Avedøre Holme med ni
øer til et fremtidens moderne ervhervsområde
- kaldet Holmene.
Det er et område på 3.1 mio. kvadratmeter,
der skal inddæmmes, ude hvor vores mølle
står, med overskudsjord fra blandt andet
Københavns mange byggeprojekter. Det forventes, at der kommer op til 380 nye virksomheder med ca. 12.000 nye arbejdspladser.
For et par år siden blev bestyrelsen informeret
om kommunens tanker og ideer om projektet
på et møde med Hvidovre Kommune. Tidshorisonten er ganske lang med opstart af den første
ø i 2022 og færdiggørelsen af alle ni øer i 2040. Og da Hvidovre Vindmøllelaug I/S som bekendt
har tilladelse til el-produktion frem til 2034, mener bestyrelsen ikke, at der vil være væsentlige
påvirkninger af møllens produktion. Derfor har bestyrelsen, på lige fod med Ørsted, ikke gjort
nogen indsigelse over udbygningen, men ønsket god vind med det visionære projekt.
Skulle der mod forventning senere opstå nogle problemstillinger, må vi i bestyrelsen tage en
fornyet stilling til det videre forløb.
Du kan se meget mere om dette store projekt på www.holmene.com
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Nyt fra administrationen
Kontakt til lauget

Andele til salg

Hvidovre Vindmøllelaug I/S har telefontid torsdag kl. 10 til 14 på tlf. 2117 7170. Du finder laugets kontaktinfo her i nyhedsbrevet på side 3.

Udenfor telefontiden er der altid svar at hente
på hjemmesiden:
www.hvidovrevindmollelaug.dk
Her finder du f.eks. oplysninger om, hvor meget en andel bliver solgt til i øjeblikket på handelspladsen og hvornår datoen er for næste
IS-møde. Og finder du ikke et svar, er du altid
velkommen til at ringe eller skrive til administrationen på vindmoller@outlook.dk

Køb og salg af andele sker kun via hjemmesiden
www.hvidovrevindmollelaug.dk under menupunktet ’handelsplads’, og det er sælger (evt.
bobestyrer), som står for handlen.
Der står mere om emnet på hjemmesiden under
menupunktet ’køb og overdragelse’. Her ligger også den overdragelseskontrakt, som skal
printes ud og udfyldes af både sælger og køber.
Det koster den nye ejer et administrationsgebyr
på 400 kroner til lauget for køb af andele.
Det betyder intet for ejerskabet af andelene,
hvis du ikke kan finde det oprindelige andelsbevis, hvis du tænker på at sælge andelene. Det
er alene registreringen i vindmøllelaugets database, som afgør hvem, der ejer hvilke andele.

Ærgerlige udgifter

Overdragelse af andele i dødsbo

Som formanden skriver, så får lauget desværre
ikke automatisk besked fra banken eller myndighederne, når du ændrer bankkonto, adresse,
telefonnummer eller får en ny e-mailadresse.
Det skal du selv fortælle os i en e-mail eller i
et brev.
Det koster dig et administrationsgebyr på 150
kroner, hvis vi får rettelserne for sent og lauget
skal til at genudbetale udlodningen til en ny
konto. Gebyret vil blive fratrukket din andel af
udlodningen.

Ved dødsfald skal andelene også overdrages,
selvom de 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 andelene kan overdrages
eller evt. sælges på ’handelspladsen’. Også i
dødsboer betaler den ny ejer et administrationsgebyr på 400 kroner for overdragelse af andele.

Find et svar på hjemmesiden
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