13

HVIDOVRE weekend

16. august 2012

Japansk professor
på besøg ved
Hvidovres vindmølle
Det spændende projekt med 2.268
andelshavere har stadig bevågenhed rundt om i
verdenen
● Der er stadig stor interesse omkring Hvidovres
vindmølleprojekt ude fra
den store verden.
På en smuk sommerdag
forleden modtog formanden
Erik Frølund-Thomsen og bestyrelsesmedlem Hans Christian Sørensen således en gæst fra
Japan, økonomi professor Matsuyo Makino, Ph.D, der er professor of Economics University
of Hyogo i Japan.
- Vi havde her en god og hyg-

gelig snak om opbygningen af
vort projekt og efterfølgende
drog vi ud til vores mølle på
Avedøre Holme, fortæller Frølund-Thomsen. - Matsuyo Makino er desuden Vice President
for Ciriec Japan - International
Centre of Research and information on the Public, Social
and Cooperative Economy.
- Hun havde mange gode
spørgsmål til vort spændende
projekt, så bestyrelsesmedlem
Hans Christian Sørensen og jeg

havde en god stund ude ved vores smukke Skyline. Det er altid
spændende at fortælle om dette
projekt med 2.268 andelshavere fra hele verden.
- Vi fik endnu engang den
gode oplevelse, at de ovre på
den anden side af “Kloden”
finder denne form for borgernes medvirken særdeles unikt.
Det er jo ikke noget de kender
der, men det er vores opfattelse,
at der er ved at blive sat nogle
strømninger i gang for at opbygge lignende projekter, ikke
mindst efter de store katastrofer de har haft i Japan.
- Vi kan da håbe på, at den
interesse der er startet ved tid-

Den japanske professor Matsuyo Makino sammen med Frølund-Thomsen og Hans Christian Sørensen
fra Hvidovre Vindmøllelaug.
ligere besøg vil bære frugt, og
min fornemmelse siger mig, at
det givet har nogen indflydelse
når højtstående personer udbreder og oplyser om den for
borgernes medvirken ved al-

ternativ og bæredygtige energiformer. Det er kun tiden der
vil vise, om den Cooperative
tankegang fra Danmark har en
fremtid i Japan.
- Jeg kan da kun glæde

mig over den store interesse
de fra den anden side af kloden udviser for vort lille, men
velfungerende land, slutter
Frølund-Thomsen.
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