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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
2.178 andelshavere

ledelsen
erik Frølund-Thomsen, formand
Frank a. olsen, næstformand
erik Christiansen
Knud erik larsen
gert Højgaard
Bjarne Højer møller, suppleant
2. suppleant, vakant

lars Bülow Jørgensen, 
teknisk driftsleder

revision
Henning Jager Neldeberg, Partner re-
vision, 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, undtaget  
ferieperioder.

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 google maps.

Interessentskabsmødet bliver afholdt i Frihedens Idrætscenter, 
Hvidovrevej 446 i Hvidovre og der er gode muligheder for at be-
nytte kollektiv transport til adressen. 
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 20. april 2023 i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre.

der er tilmelding til mødet og vi vil gerne have alle tilmeldinger på e-mailadressen: 
erikfrth@hotmail.dk inden den 14. april 2023.

Indskrivningen starter klokken 17.30 for spisende gæster (se nedenfor) og ellers kl. 18.30, og 
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: 
Forslag fra ledelsen: Støtte til energifællesskabet avedøre a.m.b.a. på 20 kroner pr. andel, 
hvilket er   i alt 214.000 kroner.

Begrundelse: ledelsen foreslår at der støttes lokale bæredygtige initiativer i Hvidovre kommune 
og har i den forbindelse haft opmærksomhed på energifællesskabet avedøre a.m.b.a., der 
har igangsat en række bæredygtige aktiviteter, f.eks. solcelleanlæg og ladeanlæg i bydelen 
avedøre med 7.500 indbyggere.

Pause med kaffe, te og kage.

6. Valg af ledelse i ulige år
erik Frølund-Thomsen, erik Christiansen og gert Højgaard er på valg og modtager genvalg. 

Valg af to suppleanter
Bjarne Højer møller er på valg og modtager genvalg.
        -fortsætter næste side

Indkaldelse til interessentskabsmødet 2023
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7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant 
Jens Bak og lillian enager, interne revisorer og suppleant Birthe gärtner er på valg og mod-
tager genvalg.

8. Eventuelt

med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
København den 21. februar 2023

-----------------------------------------------

Invitation til spisning forud for interessentskabsmødet den 20. april 2023 kl. 17.30

lige som de forrige år starter vi kl. 17.30 med at spise et måltid mad og hertil serveres en øl/
sodavand eller et glas vin i den store sal i Frihedens Idrætscenter.

Tilmeldingen skal ske til og med den 14. april 2023 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, hvor der serveres kaffe, 
te og kage i pausen.

Årsrapporten og nyhedsbrevet findes kun i digitalt format. Begge dokumenter er tilgængelige 
på hjemmesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk under ’IS Dokumenter’.

 

Indkaldelse til interessentskabsmødet 2023
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drift og vedligeholdelse
Vindmøllen har kørt godt i år 2022 ligesom i de forrige fire år. rådigheden var tæt på 98%. 
Produktionen var 11.500.811 kWh, som er 95% af det forventede, hvilket skyldes at vindfor-
holdene var lidt dårligere i 2022 (96%) end normalt.

High Speed lejerne i gearet blev skiftet i marts, og møllen var i drift efter kun en dags stop. 
der har derudover kun været mindre fejl som hurtigt er blevet rettet. 

det årlige serviceeftersyn (13. års) af vindmøllen blev foretaget i december 2022 og januar 
2023. mindre fejl er blevet udbedret. det årlige serviceeftersyn tager typisk 4-6 dage.

der blev i 2020 tegnet en 10-årig all-risk drifts- og serviceaftale med Siemens, dvs. at den 
dækker til år 2030. aftalen dækker løbende driftsovervågning, serviceeftersyn, alle driftsmidler, 
reparationer og materialer. Større maskinskader er også dækket dvs. at udskiftning af High 
Speed lejerne i gearet ikke var en omkostning for lauget.

Følgende større reparationer er foretaget i 2022:
•	Udskiftning	af	to	High	Speed	lejer	i	gearet
•	Udskiftning	af	to	akkumulatorer	i	nav
•	Udskiftning	af	en	krøjemotorDe	to	High	Speed-lejer	blev	skiftet,	da	det	via	overvågnings-

Produktionen i 2022 var 11.500.811 kWh 

Årets produktion
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systemet kunne ses, at vibrationsniveauet for High Speed-trinnet i gearet var højere end nor-
malt. dette er udtryk for, at der er en begyndende skade. lejerne blev skiftet inden skaden 
udviklede sig, og vibrationsniveauet er igen normalt. med den nuværende serviceaftale er en 
sådan udskiftning dækket af Siemens. 

I år 2022 har der været et mindre antal alarmer med møllestop. Hovedparten af alarmerne 
kunne resættes fra Siemens overvågningscentral, de andre krævede et besøg i møllen fra 
Siemens og evt. en reparation før møllen kunne genstartes. Ved hjælp af oplysninger fra 
overvågnings-systemet, har Siemens kunne forberede sig på hvilke dele, der skulle udskiftes, 
hvorved udetiden har været begrænset.  

markeds-elprisen i 2022
elprisen i 2022 svingede fra 58 øre til næsten 3 kroner pr. kWh og endte godt 50 % over 
budgettet. 2022 var et rekordår for elprisen og lauget har i gennemsnit fået 97,09 øre/kWh. 
Ved årets start var prisen allerede over 50 øre/kWh, da der var begrænset mængder af vand i 
norske og svenske vandreservoir, og flere svenske a- kraftanlæg var ude af drift. 
da krigen i ukraine startede, steg prisen ganske voldsomt. det skyldes bl.a. stigningen af 
prisen på el, produceret på basis af gas. danmark er forpligtet til at lade 70 % af elnettet være 
tilgængeligt for landene omkring os, så selv om vi har 100 % dækning af elforbruget med vind, 
kan prisen alligevel blive høj, fordi det for landene rundt om os er gasprisen, der afgør prisen. 

På grafen nedenfor ses den gennemsnitlige afregningspris lauget har fået måned for måned. 

drift & markeds-elprisen
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Årsrapporten og nyhedsbrevet findes kun i digitalt format. Begge dokumenter er til-
gængelige på hjemmesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk under ’IS Dokumenter’.

resultat 2022, budget 2022-23 & estimat 2024
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Nyt Fra ledelsen fortsat
det var en fornøjelse at tage hul på det nye år 
2022, der startede fint og uden corona-restrik-
tioner. elprisen startede også på et fornuftigt 
snit med en pris lidt over 50 øre/kWh. 
men, da vi kom frem til den 24. februar, skete 
der grumme ting i vores baghave med rus-
lands mere end vanvittige annektering af det 
fredelige ukraine.
denne krigshandling medførte straks stor uro 
og nervøsitet i europa og den øvrige vestlige 
verden. og det medførte også straks, at bl.a. 
energipriserne steg ret voldsomt. 
det blev også hurtigt en voldsom økonomisk
belastning for almindelige borgere og for er-
hvervslivet.
det ser heldigvis ud til at elpriserne nu er ved 
at ramme et fornuftigt niveau. Selvom det er 
på en trist baggrund, kan vi måske glæde os
en lille smule. møllen har kørt rigtig godt, og 

indtjeningen er ganske høj på et niveau, lau-
get aldrig før har oplevet. med afkastet for 
2022, kan vi med glæde oplyse, at I kære an-
delshavere nu har fået jeres indskud på 4.995 
kroner tilbage. Se i øvrigt de fine tal på side 9.

I ledelsen glæder vi os til at se mange andels-
havere til I/S mødet den 20. april. Vi ser også 
frem til den gode tradition, at vi i et
godt fællesskab nyder en lækker anretning.

Vi kan også oplyse, at det igen er blevet muligt 
at deltage i et spændende åbent-hus arran-
gement hos middelgrundens Vindmøllelaug. 
det foregår 3. søndag i juni og der kommer 
tilmelding på www.middelgrunden.dk fra den 
13. april 2023.
med de bedste hilsner og på glædeligt gensyn 
den 20. april. Hilsen formanden.

Nyt fra ledelsen

der er altid god stemning ved IS-mødet og interessenterne bliver orienteret om årets gang, økonomien og driften af 
møllen. På billederne ses erik Frølund-Thomsen og erik Christiansen, Frank a. olsen, lars B. Jørgensen og nabomøllen :)
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Info fra administrationen

Kontakt til lauget
Hvidovre Vindmøllelaug I/S har telefontid torsdage kl. 10-14 (undtaget ferieperioder) på tlf. 
2117 7170. du finder laugets kontaktinfo på side 2 her i nyhedsbrevet og på hjemmesiden 
www.hvidovrevindmollelaug.dk

Hjemmesiden har svaret
På www.hvidovrevindmollelaug.dk finder du information om lauget og svar på mange spørgs-
mål. og mangler der svar, er du altid velkommen til at kontakte kontoret.

Husk lauget når du ændrer konto mv.  
Som formand erik Frølund-Thomsen plejer at nævne på IS-mødet, så bedes du tænke på lauget, 
når du ændrer e-mailadresse og kontonummer til indsættelse af udlodningen, for lauget får 
ikke automatisk besked fra banken eller andre om dine ændringer.
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
Vil du sælge eller købe andele, så skal det ske på hjemmesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk 
under menupunktet ’handelsplads’. På hjemmesiden kan du også læse mere om overdragelser 
under menupunktet ’køb og overdragelse’.  Her ligger også den overdragelseskontrakt, som 
skal udfyldes af både sælger og køber. 
den nye ejer skal betale et administrationsgebyr på 400 kroner til lauget for køb af 1 eller 
flere andele.
der betyder ikke noget, hvis du ikke kan genfinde det oprindelige andelsbevis, for det er regi-
streringen i vindmøllelaugets database, der afgør ejerskabet.
 

overdragelse af andele i dødsbo
Ved dødsfald skal andelene altid overdrages, også selvom de forbliver i familiens eje. det vil 
sige, at lauget ikke bare kan ændre kontonummeret til f.eks. den efterladte ægtefælle. Forinden 
skal overdragelseskontrakten udfyldes og indsendes sammen med en kopi af skifteretsattesten 
til laugets bogholder, hvis adresse og e-mail står på kontrakten og på hjemmesiden. 
er man bobestyrer, skal der også indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, før andele kan 
overdrages eller evt. sælges på ’handelsplads’. 
også i fbm. dødsboer betaler den ny ejer et administrationsgebyr på 400 kroner for overdra-
gelsen af andelene. du kan som nævnt ovenfor læse mere om emnet på hjemmesiden.
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montagen af anoder foregik en dag i vintertiden, hvor vej-
ret var velegnet med svag vind fra nord og sol. Vejrvinduet 
er vigtigt og vi har ventet i mere end en måned på det rette 
vejr uden bølger fra syd.  

der er mere end 100 km åbent hav mod syd ud for bolvær-
ket, derfor bliver bølgerne ganske store, når det blæser fra 
syd og det er umuligt at arbejde for dykkere. 

På den udvalgte da, var der blankt vand og solskin. På fo-
toet er dykkeren godt gang med undervandssvejsningerne. 
de 42 anoderne blev svejset fast udvendigt på spunsvæg-
gen med 84 svejsninger. Jobbet kunne fuldføres på en 
enkel dag med på-svejsning af de 42 anoder.  


