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Hvidovre vindmøllelaug i/S

C/o EBO Consult
Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre
www.hvidovrevindmollelaug.dk
E-mail: hvl2009@gmail.com

lauget
10.700 andele
2.190 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
Henning Jager Neldeberg, Partner Re-
vision, 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

Praktisk info
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Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre.       

Udsnit fra Googlemaps

med bus
Flere buslinjer (4A, 132 og 200S) standser nær Frihedens Idræts-
center og herfra er der ca. 200 meter til Frihedens Idrætscenter, 
som ligger lige efter krydset på højre hånd.

med s-tog
S-togslinje A standser ved Frihedens station og herfra skal du gå 
ca. 200 meter til Frihedens Idrætscenter. 

Parkering
Der er gratis parkeringsmuligheder lige ved idrætscentret ud for 
Engstrandskolen.

Vejviser
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Kære interessent 
Du indkaldes hermed til Hvidovre Vindmøllelaugs interessentskabsmøde torsdag 
den 21. april 2022 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre.

Indskrivningen starter klokken 17.30 for spisende gæster (se nedenfor) og ellers kl. 18.30, og vi 
vil gerne have alle tilmeldinger på erikfrth@hotmail.dk inden den 15. april 2022. 
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: 

A. Bestyrelsen foreslår ændringer/tilføjelse til vedtægternes § 5, stk. 1 efter første punktum 
(Behandlet 1. gang på IS-mødet den 9/9-2021):

”Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre møder i lauget kan holdes som elektroniske 
møder (e-møder) eller som kombination mellem e-møder og fysiske møder, hvor interessenter 
og andre inviterede er forsamlet på samme tid men ikke på samme sted.
Reglen om fysisk placering for generalforsamlinger fraviges dermed. Interessenter deltager i 
e-møder ved opkald eller via internettet.
E-møder skal overholde følgende retningslinjer for afviklingen:
- Der skal anvendes udstyr, der er almindeligvis anvendes til e-møder.
- Indkaldelse til e-møder sker efter samme retningslinjer som fysiske møder.
- Tilføjelser til dagsordenen for e-mødet kan alene ske, såfremt alle deltagere har adgang til 
det samme dokumentationsmateriale.

En interessent eller inviteret betragtes som repræsenteret på et e-møde, når repræsentationen 
bekræftes mundtligt eller skriftligt i e-mødet, herunder via chat eller andet kommunikations-
forum. Da det er umuligt at konstatere et beslutningsquorum, fordi ikke alle mødedeltagere 
er synlige på samme tid, betragtes quorum etableret under hele e-mødet som følge af delta-
gerbekræftelserne, med undtagelse af de deltagere, der under mødet meddeler, at de forlader 
e-mødet.
- Dirigenten, formanden eller mødelederen styrer e-mødet og drager omsorg for, at mødedel-
tagerne deltager i drøftelserne, idet det skal tilstræbes, at alle mødedeltagere får mulighed for 
at ytre sig på lige vilkår.”

Indkaldelse til interessentskabsmødet 2022
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B. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til § 11 stk. 2 efter første punktum (Behandlet 1. gang på IS-
mødet den 9/9-2021):
Ledelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura til at foretage dispositioner, der vedrører 
Laugets daglige drift.

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.

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 
København den 22. februar 2022
---

invitation til spisning forud for interessentskabsmødet kl. 17.30

Lige som sidste år starter vi kl. 17.30 med at spise et måltid mad og hertil serveres en øl/soda-
vand eller et glas vin i den store sal i Frihedens Idrætscenter.

Tilmeldingen skal ske til og med den 15. april 2022 på e-mailadressen erikfrth@hotmail.dk – og 
din tilmelding til spisningen er kun registreret, hvis du får et positivt svar tilbage.  

Efter spisningen fortsætter vi med interessentskabsmødet kl. 19.00 med kaffe, te og kage.

 
oBS: Årsrapporten og nyhedsbrevet findes kun digitalt og ligger på hjemmesiden 
www.hvidovrevindmollelaug.dk under ’iS dokumenter’.

 

Indkaldelse til interessentskabsmødet 2022
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drift og vedligeholdelse
Vindmøllen har kørt med stor driftsikkerhed i år 2021, ligesom i de forrige fire år. Rådigheden er 
tæt på 98 %.  
 
Gearet blev skiftet i marts og møllen var i drift efter kun fem dages stop.  Der har derudover kun 
været mindre fejl som hurtigt er blevet rettet. 
Gearudskiftningens omkostninger blev dækket over serviceaftalen med Siemens Gamesa, som 
blev tegnet i 2020 og udgiften påvirker således ikke årets resultat.  Serviceaftalen, der er 10-årig 
dækker løbende driftsovervågning, serviceeftersyn, alle driftsmidler, reparationer og materialer. 
Større maskinskader dækkes også.

I maj/juni 2021 foretog vi en reparation af bolværket.  Stål-overdækningen (”hammeren”) på 
spunsvæggen mod havet blev omfattende renoveret på grund af gennemtæringer af stålet. Visse 
af bærebjælkerne under hammeren er også udskiftet.   
På spunsvæggen under vandlinien planlægges yderligere en montering af anoder (”offeranoder”), 
som kan mindske korrosionshastigheden for stålets restlevetid.

Produktionen i 2021 var 10.274,608 kWh duktion

Årets produktion
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Følgende mindre reparationer er udover de ovenfor nævnte  foretaget på vindmøllen  i 2021: 
• Skift af bremsekaliber i krøjesystemet (september) 
• Påfyldning af væske på kølesystem til frekvensomformer i mølletop 
• Blæsere til styring skiftet 
• Løs del detekteret i nav og problem udbedret 

Via overvågningssystemet er konstateret forhøjet vibrationsniveau i den hurtigtroterende ende 
af gearet. Da det kan være en begyndende skade, holdes problemet under observation. Det 
er dog ikke kritisk pt.
I år 2021 har der været et mindre antal alarmer med møllestop. Hovedparten af alarmerne 
kunne resættes fra Siemens fjernovervågningscentral, de andre krævede et besøg i møllen 
fra Siemens og evt. en reparation før møllen kunne genstartes. Ved hjælp af oplysninger fra 
overvågningssystemet, har Siemens kunne forberede sig på hvilke dele der skulle udskiftes, 
hvilket medvirker til opnåelsen af det høje rådighedstal for møllen.
 

markeds-elprisen i 2021
Afregningsprisen for salg af vindbaseret el (vindspotprisen) har i gennemsnit været 49,9 øre/
kWh netto for HVL. I året før var prisen ekstrem lav med 14,5 øre/kWh.  
Prisen gik op af mange grunde:  Blandt andet gav Corona-situationen forøget efterspørgsel 
og der var mangel på vandkraftel fra nordskandinavien. Høje priser på naturgas og kerne-
kraftnedlukninger i Tyskland har også bidraget til prisstigninger. Prisen steg hen over året fra 
omkring 30 øre/kWh i foråret til ekstremt 109,5 øre/kWh i december.  
I budget for 2022 og i estimat for 2023 er anvendt en vindspot elpris på 50 øre/kWh, men der 
er stor usikkerhed omkring hvorledes vindspotelprisen vil udvikle sig.

Drift & markeds-elprisen
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Årsregnskabet findes i sin helhed på hjemmesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk 
under ’iS dokumenter’.

Resultat 2021, budget 2022 & estimat 2023

 

Skema Nyhedsbrev       Dato 22.2.2022 F6
Budget 2021/ 22, resultat 2021 og estimat 2023 Budget 21 Resultat 21 Budget 22 Estimat 23
Produktion af el:   kWh 12.100.000        10.273.608       12.100.000       12.100.000       
Elpris gennemsnit: øre/kWh 23,09                   49,86                  50,00                  50,00                  
Indtægter: kr -                       -                      -                      -                      
Salg af el 2.793.285           5.122.832         6.050.081         6.050.081         
Heraf indgår efterreg. Fra Vindenergi.dk -                       63.536               60.000               60.000               
Gebyrer: Overdragelser, kontorettelser 22.000                 6.000                  22.000               22.000               
Renteindtægter, negativ rente, nettotal -20.000               -23.254              -25.000              -15.000              
Driftsindtægter i alt: kr 2.795.285           5.105.578         6.047.081         6.057.081         

-                       -                      -                      -                      
Produktionsomkostninger: kr -                       -                      -                      -                      
Service, vedligehold, E-driftsledelse 844.000              1.078.007         1.064.000         860.000             
Driftsleder 50.000                 23.750               50.000               50.000               
Elforbrug minus afgifter 15.000                 30.009               40.000               10.000               
Forsikringer 80.000                 46.201               70.000               70.000               
Produktionsomkostninger i alt: kr 989.000              1.177.967         1.224.000         990.000             

-                       -                      -                      -                      
Administration -                       -                      -                      -                      
Kontorhold, HVL-lokale 7.000                   6.742                  7.000                  7.000                  
EDB, hjemmeside, tele 17.000                 9.273                  11.000               11.000               
Servicebreve,forsendelse, gebyrer 12.000                 1.642                  3.000                  3.000                  
Information og annoncer 5.000                   8.556                  10.000               10.000               
Møder, arrangementer m. I/S 40.000                 46.331               40.000               40.000               
Revision 50.200                 35.000               40.000               40.000               
Bogholderi 60.000                 57.568               60.000               60.000               
Kontingenter 10.000                 2.700                  10.000               10.000               
Administration (honorar mm) 97.000                 82.027               92.000               92.000               
Administrationsomkostninger ialt: kr 298.200              249.839             273.000             273.000             

-                       -                      -                      -                      
Driftsomkostninger i alt: kr 1.287.200           1.427.806         1.497.000         1.263.000         
Kursværdistigning andel i Vindenergi.dk -                       3.240                  -                      -                      
Resultat af primær drift: kr 1.508.085           3.681.012         4.550.081         4.794.081         

-                       -                      -                      -                      
Henlæggelser til reparation: kr -                       -                      100.000             150.000             
Årets resultat før afskrivninger: kr 1.508.085           3.681.012         4.450.081         4.644.081         
Henlagt i alt: 2.850.000           2.850.000         2.950.000         3.100.000         
Udbetaling pr. andel: kr 175                       340                     420                     430                     

Plus 80
Kontrol: Udlodning til andelshavere 1.872.500           3.638.000         4.494.000         4.601.000         
Akkumuleret udlodning fra start pr andel 4.175                  4.595                  5.025                  
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Nyt Fra ledelsen fortsat

Hilsen fra formanden:
Kære andelshavere.
Bestyrelsen finder det ganske rart, at strategien 
med bekæmpelsen af corona-pandemien er nået 
et ganske godt punkt, hvor alle restriktioner nu 
er ophævet. Men vi finder det stadig fornuf-
tigt, at vi passer på os selv og hinanden her til 
det kommende I/S møde. Der vil derfor være 
”Håndsprit” ved indgangen, som vi opfordrer 
alle til at bruge. På forhånd tak.
Der har også i de sidste to år været stilhed 
omkring besøg ved møllen ude fra den store 
verden. Vi tror dog på, at besøgene vil komme 
igen, om ikke i år, så måske i 2023, når der er 
kommet styr på pandemien rundt om i verden. 

afkast for 2022 
Sidste år oplyste bestyrelsen, at afkastet for 
2020 desværre var ret magert, og det beskedne 
beløb ville blive overført til afkastet for 2021.
Bestyrelsen gav samtidig udtryk for, at vi havde 
store forventninger til 2021 afkastet.
Derfor er det jo glædeligt at vores forventninger 
holdt stik.
Vi er kommet i hus med et særdeles flot resultat, 
et resultat vi skal mange år tilbage for at opleve.  
Se i øvrigt de flotte tal på side 9.

Vi glæder os til at se mange andelshavere den 
21. april 2022.

Alle må have det rart indtil da.
Pas godt på jer selv og hinanden.

Nyt fra ledelsen

Bilederne er fra det udskudte IS-møde i september 
2021, hvor der var afstemning om en vedtægtsændring. 
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Info fra administrationen

Kontakt til lauget
Hvidovre Vindmøllelaug I/S har telefontid torsdag kl. 10 til 14 på tlf. 2117 7170. 
Du finder laugets kontaktinfo på side 2 her i nyhedsbrevet og på  hjemmesiden:
www.hvidovrevindmollelaug.dk.

Find et svar på hjemmesiden
På www.hvidovrevindmollelaug.dk kan du finde de fleste svar, men lykkes det ikke, er du altid 
velkommen til at  ringe eller skrive til administrationen på  e-mailadressen: hvl2009@gmail.com

Ærgerlige udgifter
Lauget får ikke  automatisk  besked  fra  banken eller  andre, når  du ændrer  bankkonto,  adresse, telefon-
nummer 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 efter  1. marts og lauget  skal 
til  at  genudbetale udlodningen til en ny konto. Gebyret vil blive  fratrukket  din  andel  af udlodningen.

andele til salg
Køb og salg  af andele foregår på hjemmesiden under menupunktet ’handelsplads’, og det er sælger 
(evt. bobestyrer), som står for handlen. Du kan læse mere på hjemmesiden under menupunktet ’køb 
og overdragelse’, hvor  den overdragelseskontrakt ligger, som skal udfyldes  af  både  sælger og køber. 
Det koster  den nye ejer et  administrationsgebyr på 400 kroner til lauget for køb  af andelene - lige 
meget om det drejer sig om 1 eller mange  andele. 
Det betyder intet for ejerskabet  af andelene, hvis du ikke kan finde det oprindelige  andelsbevis. Det er 
alene  registreringen i vindmøllelaugets database, som  afgør  hvem, der ejer  hvilke  andele.

overdragelse af andele i dødsbo
Ved dødsfald skal andelene overdrages, selvom de  forbliver i familiens eje. Lauget kan ikke nøjes 
med at ændre kontonummeret til en ægtefælles konto. Overdragelseskontrakten skal udfyldes 
og indsendes til laugets bogholder sammen med en kopi af skifteretsattesten. Andelene kan 
også  sælges på ’handelspladsen’ - se ovenfor. Også i dødsboer betaler den ny ejer et admi-
nistrationsgebyr på 400 kroner. Der står mere om emnet på www.hvidovrevindmollelaug.dk
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Vedligeholdelse ved møllen i 2021

gearet blev udskiftet i foråret 2021 - 
og det var en større manøvre, for det 
sådan et gear vejer 35 tons!

På billederne står gert Højgaard ved 
det gamle gear (tv.) og formand erik 
Frølund-Thomsen (th.) ved det nye 
gear.  På det trejde billedet er gearet 
på vej op og virker nu ganske lille i 
sammenligning med møllen.

Fotos: Frank a. olsen

der blev også foretaget reparationer på bol-
værket i 2021.  

overdækningen - også kaldet  ”hammeren” 
- på spunsvæggen blev renoveret i starten 
af sommeren, fordi stålet var gennemtæret. 
nogle af bærebjælkerne under hammeren blev 
også udskiftet.

Billedet viser hvor chokerende voldsomt stålet ruster 
på  spuns og hammer. det var nogle interimistiske pla-
der, der var lagt på. 


