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Bemærk:
Nye kandidater til bestyrelsen efterlyses.
Der er en ledig plads i bestyrelsen og to
som suppleant
Vi har fået ny medlemsadministration, se
side 2

Indkaldelse til I/S-møde
Lynettens ordinære interessentskabsmøde afholdes mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00 i Indre
By Medborgerhus, Charlotte Ammundsens
Plads 3, 1. sal, 1359, København K.
.

Dagsorden for I/S-mødet
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens
beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse og godkendelse af:
 Revideret regnskab for 2017
 Driftsbudget for 2018
5. Indkomne forslag
Intet
6. Valg af ledelse:
 2 medlemmer (Sussanne Blegaa og Alena Løvenfeldt), der begge genopstiller. Yderligere
et medlem skal indvælges. Ny kandidat efterlyses.
 2 suppleanter ( Knud Johnsen, der ikke genopstiller). Nye kandidater efterlyses

Ventelisten er opdateret og består i dag af
10 personer, se side 3

7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
 Erik Brandt (genopstiller)
 Hans Chr. Fink (genopstiller)

Vi har etableret ny procedure for salg af
andele via ventelisten, se side 3

8. Eventuelt

Vi har udarbejdet vejledning til vurdering
af andelsbevisernes værdi, se side 3
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Økonomi
Produktionen over året, udgifter og indtægter
I 2017 opnåede vi en indtjening fra el-salget på
790.000 kr. Dertil kan lægges manglende afregning for 2016 på godt 20.000 kr. samt honorar
for fremvisning af møllerne på 40.000 kr. (omfatter bl.a. kompensation for produktionstab ved
opstigning i møllerne). Samlet betyder dette, at
vi har opnået en omsætning på 849.600 kr., det
er 11% over budgetteret. Elprisen har været på
ca. 20 øre/kWh, hvor vi budgetterede med 20
øre/kWh.
På omkostningssiden kan vi konstatere en glædelig udvikling, idet omkostningerne er 6% under budgettet på 500.000 kr. Den væsentligste
årsag er, at vi ikke har haft større uheld.
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Er der ændringer i din adresse eller dine
bankoplysninger bedes du hurtigst muligt kontakte Sussanne Blegaa og meddele de nye oplysninger.
Hvis du ikke modtager udbetalingen på din konto, skal du også kontakte Sussanne Blegaa – så
vil vi straks sætte en eftersøgning i gang! Se
kontaktoplysninger bagerst i nyhedsbrevet.

Regnskabet kan hentes på nettet
Vi har ligesom sidste år valgt ikke at medsende
det fulde regnskab. Det kan downloades fra vor
hjemmeside www.lynettenvind.dk.
Til I/S mødet medbringes et sæt regnskaber.

Budget for år 2018
Resultatet før afskrivninger bliver derfor på
372.000 kr. mod et budget på 300.000 kr.
Resultatet blev opnået på trods af en produktion,
på 4,075 MWh, hvilket kun er lige over den forventede produktion på 4,0 MWh.

Udbetaling af overskud
Til det kommende interessentskabsmøde indstiller ledelsen en samlet udbetaling på 200 kr. pr.
andel for 2017. Vi har allerede udbetalt 125 kr. i
udbytte i efteråret 2017, derfor bliver udbetalingen her i foråret 75 kr. pr. andel.
Vi har således i 2017 tæret på den henlagte kapital, hvilket skyldes den afklaring, vi har fået med
By & Havn om retablering af pladsen, når møllerne skal tages ned (se referat fra sidste års I/S
møde).
Samlet udbetaler vi i 2017 således 720.000 kr. til
ejerne af de 3.600 andele. De 75 kr. pr. andel forventes udbetalt i perioden 23. – 28. marts
2018, hvis generalforsamlingen godkender ledelsens indstilling. Herefter kan der gå et par
dage før pengene er på din konto.
Vi fastholder en likviditet, der ved normal produktion vil være ca. 1,1 mil. kr., hvilket vi anser
for tilstrækkelig og nødvendig til dækning af
drift og afvikling af projektet, når tiden er inde.

Vi har valgt at fastholde budgettet for 2018 som
det var i 2017, idet vi har valgt en forsigtig tilgang. I lighed med 2017 har vi således valgt at
budgettere med en elpris på 20 øre/kWh, selvom
den aktuelt befinder sig på et lidt højere niveau.
Med en forventet produktion på 4,0 MWh bliver
værdien af den forventede produktion således
800.000 i lighed med budgettet for 2017.
Også på omkostningssiden fastholder vi en konservativ tilgang idet vi budgetterer med driftsomkostninger på 425.000 kr. og administrationsomkostninger på 140.000 kr. Årsagen er som
i tidligere år det forhold, at vores møller nu har
en alder, hvor vi kan imødese stigende omkostninger til vedligeholdelse og reparationer.
Samlet giver ovenstående forventninger til indtægter og omkostninger et budgetteret overskud
før afskrivninger på 264.000, hvor vi så kan udbetale 65 kr./andel. Der bliver derfor ingen udbetaling i efteråret.

Ny medlemsadministration
Vi er pr. 1. januar 2018 præcis 895 andelshavere. Salg af andele har i modsætning til de forrige
år ændret sig, idet der i 2017 er handlet ca. 30
andele. De fleste salg af andele foregår mellem
familiemedlemmer og i vennekredse.
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Ventelisten opdateret
Ventelisten med folk, som er interesseret i at
købe andele, er på 10 personer. Vi har konstateret, at mange personer på den gamle venteliste
ikke længere er interesseret, og enkelte ikke er
til at få kontakt med. Vi har derfor reduceret
ventelisten til de personer, der kan kontaktes og
som fortsat er interesseret i at købe andele.
Hvis du gerne vil på ventelisten, så kontakt Sussanne Blegaa.

Ny procedure for salg via ventelisten
Er du interesseret i at sælge andele i Lynettens
Vindkraft via ventelisten skal du henvende dig
til Sussanne Blegaa, der derefter via mail kontakter personerne på ventelisten for køb og beder
om deres bud på køb af andele (antal og pris).
Når vi har modtaget buddene (der skal svares
inden for 10 dage), fremsendes en liste til sælger
med de modtagne priser (uden navn på køber),
og når sælger har valgt – hvis sælger fortsat er
interesseret i at sælge -, får sælger navnet på
den/de personer, der har tilbudt højeste pris.
Herefter aftaler de pågældende det praktiske og
udfylder standardblanketten om køb/salg (findes
på hjemmesiden).
Andele kan naturligvis fortsat sælges uden vor
indblanding. Du skal blot huske at fremsende
udfyldt standardblanket, der findes på hjemmesiden

Vurdering af andelenes pris
Når man skal vurdere prisen for en andel, bør
følgende tages i betragtning:
1. Hvad viser seneste regnskab om formuen
2. Hvor meget skylder vi væk, og hvor meget har vi til gode ved regnskabets afslutning
3. Hvad er netto resultatet siden regnskabsårets afslutning
4. Er der sket forskydninger i hvor meget vi
har til gode og skylder væk
5. Hvor meget kan vi vente at indtjene de
kommende år frem til møllerne stoppes.
Her skal ikke alene ses på de ventede elpriser, men også på risikoen for at en eller
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flere møller får så stort et havari, at vi ikke finder det forsvarligt at renovere den.
6. Hvad koster det at afvikle vore møller. Vi
ved at vi ikke skal fjerne fundamenterne ,
men kun kabler og transformerstationer
og naturligvis møllerne. I øjeblikket vurderes dette at kunne gøres for mindre end
500 t. kr.
7. Sælges andelen før eller efter udbetaling
af udbytte. Bemærk, det er først, når vi
har salgs/købsaftalen, at der kan ske udbetaling af udbytte til den nye andelshaver.
Det er naturligvis helt umuligt for ledelsen at
give en vurdering af den fremtidige pris på
el, og derved den mulige indtjening. Vi er ej
heller spåmænd for så vidt angår risikoen for
omfattende havarier. Så den enkelte må derfor foretage sin egen vurdering.

Eksempel
Nedenstående er et eksempel baseret på resultatet pr. 31. december 2017. Det antages
at salg sker pr. 1. april 2018, altså efter at der
er udbetalt udbytte for 2017. Sker salget før,
skal der lægges 75 kr./andel til prisen (det
forventede udbytte, der udbetales i marts).
Formue (inkl. tilgodehavender) efter forventet udbetaling af udbytte udgør pr. 1. januar
(i revisors regnskab betegnet aktiver)
1.564.632 kr.
Der er skyldige omkostninger ved regnskabsårets slutning (i revisors regnskab betegnet gæld)
316.170 kr.
Hvis en køber overtager selskabet med alle
forpligtelser 1. januar til 0 kr., har vi til fordeling til andelshaverne
1.248.462 kr.
Med 3.600 andele altså

347 kr./andel.
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Fortsætter vi selv driften, skal vi lægge den
fremtidige netto indtjening til prisen og fratrække nedrivningsomkostningerne.
Indtjeningen de næste år regnes her i eksemplet som i budgettet for 2018, men enhver
kan jo selv skønne om prisen stiger eller falder og om der kommer større eller mindre
omkostninger. Antages 2 års levetid før nedtagning bliver merværdien 2 gange 65
kr./andel + det beløb, der udbetales i marts
2018 nemlig 75 kr., i alt 205 kr./andel. Det
forudsættes, at fortjenesten hvert af de to år
fuldt udbetales til andelshaverne, og der ikke
sker hensættelser.
Omkostninger til at fjerne møllerne er skønnet til 500.000 kr., altså 140 kr./andel.
Hvis man ikke forventer nogen forrentning,
kan andelsprisen herefter beregnes som
347 kr. + 205 kr. – 140 kr. i alt 412 kr.
Hvis man i stedet forudsætter, at vi nedtager
møller nu, så bliver værdien
347 kr. + 75 – 140 kr. i alt 282 kr. + det
overskud/underskud, der er indtjent til dato
fordelt på de 3600 andele.
Hvis man ønsker at forrente sin kapital må
man fratrække den rente, man forestiller sig
at kunne få.

Indberetning til skattemyndigheder
Vi har færre end 10 andelshavere, der har
valgt at lade sig beskatte efter erhvervsmæssige regler. Vi skal derfor ikke indberette
disse personer og virksomheder til anpartskontrolsystemet under Skat. Vi har i februar
2012 afmeldt ordningen overfor Erhvervsog Selskabsstyrelsen.
Vi skal fortsat i henhold til loven føre liste
med navn og adresse på samtlige andelshavere.
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Abonnement på Naturlig Energi
Lynettens Vindkraft er medlem af Danmarks
Vindmølleforening. Igennem Lynettens
Vindkraft kan du også blive personligt medlem af Danmarks Vindmølleforening, og
modtage månedsbladet Naturlig Energi. Dette medlemskab koster 331,25 kr. inkl. moms
om året. Vil du være personligt medlem af
Danmarks Vindmølleforening, uden at modtage bladet, koster det 50 kr. inkl. moms om
året. Indmeldelse foregår gennem Medlemsadministrationen: Sussanne Blegaa.
Vi har hidtil trukket udgifterne til Naturlig
Energi fra de omhandlede medlemmers udbetalinger. Men med de mindre udbetalinger
er det for nogle af disse medlemmer svært at
dække udgiften til abonnementet. Vi sender
derfor en opkrævning til de medlemmer, som
abonnerer på Naturlig Energi.
Naturlig Energi kan også modtages (kun
elektronisk) uden beregning, når du er med i
et møllelaug. Du skal skrive til naturligenergi@dkvind.dk
Danmarks Vindmølleforening udsender elektroniske nyhedsbreve, som enhver kan modtage uden betaling. Tilmelding på
http://dkvind.us13.listmanage.com/subscribe?u=b355e29edfd329f5387
20f0b5&id=27de51de6b
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Regnskab 2017 (før afskrivning/eksordinære poster) og budget 2018
2016

Budget Regnskab

% af budget

Budget 2018

Driftsindtægter:

Elsalg
4.075.000 kWh
Regulering, manglende afregning for 2016
Produktionstabsdækning besøg
I alt

99%

800.000

5.000
805.000

20.220
39.098
849.682

111%

5.000
805.000

130.000
200.000
40.000

101.067
201.177
19.924

78%
100%
50%

130.000
200.000
70.000

25.000
395.000

42.600
364.768

170%
92%

25.000
425.000

1.000
9.000
10.000
8.000
10.000
12.000
80.000
9.000
0
1.000
140.000

0
6.532
6.798
9.709
5.631
12.904
64.421
10.294
-2.475
0
113.814

0%
73%
68%
121 %
56 %
107 %
91%
112%

1.000
9.000
9.000
8.000
10.000
12.000
80.000
10.000

0%
81%

1.000
140.000

6.000
6.000

1.658
1.658

28%
28%

1.000
1.000

0
0

0
0

Resultat før afskrivninger

275.000

372.758

Udbetaling til medlemmer
pr. andel
a'conto september

270.000
75
0

720.000
200
125

234.000
65
0

5.000

-347.242

+7.000

Driftsudgifter:
Drift af møllepark
Serviceaftale
Vedligeholdelse og reparation
Drift, el, kørsel mm
Honorar, fremvisning og tilsyn
møller
I alt
Administration
Kontor, gebyr og porto ledelsen
Telefon og hjemmeside
Møder
Nyhedsbrev - alle udgifter
Revision
Bogholder, advokat, konsulent
Forsikring
Kontingenter
Gebyrindtægter
Diverse
I alt
Renter/Finansielle indtægter
Renteindtægter
I alt
Henlæggelser
Henlagt til vedligehold
I alt

Overførsel næste år

800.000

790.364

0
0
136%

241.000

Baseret på 4.000.000
kWh og en salgspris på
20 øre/kWh.

30.000 kr. til leje By &
Havn pr. år.
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Mølle 4

Mølle 5
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Mølle 6

Mølle 7

Vind

Budget

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Jan.

Apr.

Maj.

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Oct.

Mølle 4 60732 102519 75366

84019

60989

64351

45300

54520

55575

95812

Mølle 5 76837 120860 84773

94092

86279

84441

54718

60405

74074 117125 79078 115076

Mølle 6 79567 129929 87294 102593 86931

98853

52960

60867

74176 123083 83016 124885

88922 105030 89991 101691 56559

56523

75014 109036 78580 119814

Mølle 7 66942
Vind

Feb.

98510

Mar.

72500 106667 79167 103333 74167

Budget 126884 112970 113846 80681

70179

Nov.

Dec.

74715 115092

93333

48333

60000

65833 112500 91667 132500

59504

65805

62129

78756

95994 105445 107808

Figur 1: Årets produktion 2017 måned for måned sammenlignet med den forventede produktion
baseret på vindfoldene på Sjælland (www.naturlig-energi.dk)

Produktion og drift 2017
Parkproduktionen i 2017 var på 4.075.000
kWh. Vinden for Sjælland har været 104 %
af et normalt år.
Produktionen er vist grafisk på figuren. Søjle 5 viser den produktion, som vi kunne
forvente med den vind, der har været på
Sjælland baseret på vindstatistikken (gengivet i Naturlig Energi, www. naturligenergi.dk) og en forventet produktion på
4.320 MWh.
Drift generelt.
Strange Skriver, teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening har tjekket oliefiltrene, som blev skiftet ved 21 års eftersynet. Ifølge hans rapport er der intet unormalt slid i gearet på mølle 4. Mens filtrene
fra mølle 6 og 7 har metalpartikler i filtrene,
men ikke et alarmerende højt indhold, og

der er ikke helt så mange partikler som ved
20½ års eftersynet. Jens Anker kan ikke
konstatere unormal støj fra gearene.
I mølle 5 har filtrene antaget en rustrød farve. Det kan stamme fra pasrust. Det er
kendt på denne geartype, at det store tandhjul på low speed mellemakslen kan gå løs.
Så det kun er fikseret med noten. Herved
kan der forekomme små bevægelser mellem
tandhjul og aksel, hvilket forårsager pasrust.
Vi konstaterede mislyde fra gearkassen i
januar 2016. Lytter man til den, når man er
derude, kan det konstateres, at det er svært
at mærke en forværring; gearet lyder lidt
træt, som servicefolkene også skrev i logbogen.
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Ved 21 års eftersynet blev gummipladerne
for generator/kabineophæng m.m. fundet
defekte og skulle skiftes. Det gav anledning
til nogen diskussion. Jens Anker gjorde
opmærksom på, at det ikke var længe siden,
vi havde fået skiftet gummipladerne under
generatorerne. Det bevirkede, at gummipladernes tilstand blev vurderet igen inden
udskiftning, og mange af dem blev godkendt til at køre videre.
Samarbejdet med Siemens Windpower.
Foregår i en god atmosfære præget af gensidig tillid og respekt, med god vilje til at
holde vore møller i fin form.
5 års service kontrakt.
Siemens Windpower har flere gange foreslået, at vi tegner en 5 års service kontrakt
og dermed opnå 5%’s rabat. Vi har tøvet
lidt med at gå i forhandlinger, for hvad nu,
hvis nogle vil købe vore møller, eller vi får
et større havari, hvor der ikke er økonomi
til reparation.
Siemens har forsikret os om, at vi uden
problemer vil kunne komme ud af kontrakten ved evt. salg, eller hvis der kommer reparationer, hvor der ikke er økonomi til
fortsat drift.
Vi har nu bedt Siemens om at komme med
et forslag til en 5 års Servicekontrakt.
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de justerede maksimal strøm for krøjemotorerne op. Det hjalp dog ikke, der kom stadig
alt for mange alarm 02. Ved at observere
møllen så Jens Anker et krøje skred meget
større end for de andre møller. Han tog ud
og inspicerede krøjesystemet, og konstaterede nu, at krøjebremsebelægningen var defekt og skulle skiftes. Siemens blev tilkaldt
og skiftede krøjebremsebelægningen. Derefter blev det meget bedre, men Mølle 4 er
stadig lidt mere følsom for alarm 02 fejl
end de andre møller.
Mølle 5

Ved en møllefremvisning den 17. maj observerede Jens Anker, at der løb olie ud ved
in line oliefiltret. Siemens blev tilkaldt og
kom den 29. maj, hvor de skiftede en Oring uden beregning.
Den 27. juni: alarm 20 hyd pumpetid for
lang. Siemens blev tilkaldt og konstaterede,
at drejeunionen var defekt. Under reparationen knækkede en hydraulik slange, men
de havde ikke en sådan med i bilen. Jens
Anker huskede, at en af hans gode venner,
havde anbefalet firmaet Sørensen & Kofoed
i Herlev, hvis vi skulle have hydraulikslanger. Siemens folkene tog derud og fik lavet
en ny hydraulikslange, som kunne accepteres. Problemet var blot, at, firmaet ikke var
godkendt som leverandør til Siemens. Vi
klarede problemet ved, at vi blev oprettet
som kunde hos S & K.

Drift for specialister.
Mølle 4

Mølle 6

Den 11. januar: alarm 27 generator udkoblet pga. bremsefejl og 20 hyd pumpetid for
lang. Siemens blev tilkaldt og kom den 13.
januar og skiftede en defekt drejeunion og
udførte 20½ års eftersyn.
I maj og juni kom der mange: alarm 02
termisk udkoblet; en alarm vi får en gang
imellem, når møllen står delvis i læ af den
foranstående mølle og vinden er ca. 8m/sec.
Siemens blev tilkaldt og kom den 14. juni.
De kunne ikke konstatere nogen fejl; men

Den 16. januar, 23. marts, 8. maj og 11. august: alarm 02 motor termisk udkoblet. Jens
Anker kunne hver gang klare det ved at
kvittere for fejlen, hvorefter møllen gik i
drift igen.
Ved 20½ års eftersynet den 21. marts var
koblingen mellem gear og generator defekt,
og den blev udskiftet.
Ved reparationen af mølle 5 den 27. juni
bemærkede montørerne, at der dryppede
olie fra mølle 6. Den 30. juni tog Jens An-
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ker ud og inspicerede møllen. Han konstaterede, at der var en lækage ved inline filteret.
Siemens blev tilkaldt og lækagen blev udbedret uden beregning.

rig samt reparationer af el-forbindelsen til
Tyskland og Sverige.

Mølle 7

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens
beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse og godkendelse af:
 Revideret regnskab for 2016
 Driftsbudget for 2017
5. Indkomne forslag
 Ingen indkomne forslag.
6. Valg af ledelse:
3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg.
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Den 29. januar startede møllen ikke op, selv
om der var vind nok. Jens Anker tog ud og
inspicerede møllen. Han fandt, at bremseklodserne var defekte. Siemens blev kontaktet, og det blev aftalt, at vi ventede nogle
dage, så Siemens kunne udbedre det i forbindelse med 20½ års eftersynet den 6. februar.

Prisen på el 2017
Den samlede afregningspris over året har
været 20,0 øre/kWh svingende fra negativ
til 45 øre/kWh. I december var der negative
priser lige omkring jul, hvilket betød, en
strafafgift på 1.899 kr.
Elprisen har i 2017 været næsten konstant
med undtagelse af september, som det
fremgår af Figur 2.
På figuren ses en sammenligning mellem
prisen for el måned for måned sammenlignet med kvartalsprisen, der fastlægges forud
for kvartalet. I Lynetten har vi valgt at få
afregnet på basis af spotprisen på Nordpool
(www.nordpoolgroup.com) , hvilket i 2017
ikke har været en fordel frem for at blive
afregnet efter kvartalsprisen, når man sammenligner over hele året. Vægtet efter vindforholdene over året er gennemsnitsprisen
på spot markedet 20,7 øre/kWh, hvor kvartalsprisen var 21,0 øre/kWh.
Som anført sidste år, er det forhold uden for
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 Frank-

Referat fra interessentskabsmødet
den 13. marts 2017

1. Valg af dirigent
Kim Birkholm blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt.
19 interessenter var fremmødt.
2. Valg af referent og stemmetæller
Sussanne Blegaa blev valgt til referent.
3. Ledelsens beretning fra det forgangne år.
Jørn Rasmussen redegjorde for medlemsadministrationen.
Jens Anker redegjorde for driften. Herunder
demonstrerede han livagtigt fløjtetonen fra en
tabt lynprop.
Hans Chr. redegjorde for forhandlingerne om
møllernes fremtid. Vi arbejder både med mulighed for at drive møllerne videre selv og med
mulighed for salg til en ny ejer. Begge muligheder kræver afklaring af betingelserne i en ny
lejeaftale for grunden, da den eksisterende aftale udløber i marts 2018. Ligeledes kræver det
afklaring af omkostningerne ved at fjerne møllerne, når de tages ud af drift.
Ved et nyligt møde med By og Havn og med
HOFOR fik vi større klarhed over begge
spørgsmål. Mht. ny lejeaftale, forventer vi i løbet af kort tid at få en lejekontrakt som kan for-
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længes løbende for fem år ad gangen, og som
specificerer en årlig leje på omkring 7000 kr
pr. mølle pr. år. Mht omkostningerne ved fjernelse af møllerne, fik vi den vigtige afklaring,
at betonfundamenterne ikke skal fjernes. Det
betyder, at vi nu vil indhente tilbud fra en entreprenør om prisen på fjernelse af møllerne.
Med viden om størrelse af den årlige leje og
omkostningerne ved fjernelse af møllerne bliver vi nu bedre klædt på til både at indgå i
salgsforhandlinger med interesserede potentielle købere og til at vurdere økonomien ved selv
at drive møllerne videre. Når vi har fået den
endelige lejekontrakt, og når vi har fået en entreprenørs bud på omkostningerne ved at fjerne
møllerne, så vil bestyrelsen mødes med nogle
potentielle købere. Herefter vil bestyrelsen beslutte, om vi skal drive møllerne videre, eller
om vi skal fremsætte forslag til interessentskabet om at sælge møllerne. I disse overvejelser
vil også indgå risiko for mulige større reparationer og fremtidige elpriser.

Kassereren, Lars Nørgaard, gennemgik regnskabet for 2016. Det fulde regnskab kan ses på
hjemmesiden.
Der vil i løbet af kort tid blive udbetalt 75 kr.
pr. andel som det fulde udbytte for 2016. Afhængig af den endelige lejekontrakt med By og
Havn, driftsomkostningernes udvikling og en
professionel vurdering af omkostninger ved
fjernelse af møllerne vil bestyrelsen senere i
2017 evt. udbetale et à conto beløb for 2017.
Lars gennemgik de historiske tal for produktion og økonomi fra 2010-2016.
Resultatet for 2016 blev væsentligt bedre end
forventet med et resultat før afskrivninger på
749.000 kr. sammenlignet med budgettet på
275.000 kr. Det bedre resultat blev skabt af et
salg på 975.000 kr. som var noget større end
forventet og særligt driftsomkostninger som
med beskedne 204.000 kr. var væsentligt lavere end budgettet på 395.000 kr.
For 2017 forventes der et elsalg på 800.000 kr.
og noget større omkostninger til driften på
375.000 kr. Dette betyder at der forventes et
resultat på 300.000 kr.
I 2016 fyldte møllerne 20 år og i den anledning
er projektets foreløbige resultat beregnet. Beregningerne viser at interessenterne har fået
forrentet deres investering med godt 9 % på
trods af nogle relativt store variationer fra år til
år. Der henvises i øvrigt til præsentationsmaterialet som er lagt på laugets hjemmeside.

Efter Hans Chr.s præsentation blev der besvaret spørgsmål fra de fremmødte interessenter.
Herunder kom flg. oplysninger frem:
-Hans Chr. vurderer foreløbigt, at det højst vil
koste 500.000 kr at fjerne møllerne. Vi har sat
penge til side til at klare denne udgift.
-Bestyrelsen vil ikke drive møllerne videre,
hvis det skal ske med underskud.
-Hvis en mølle tages permanent ud af drift pga.
havari, så er det ikke sikkert, at den kan blive
stående længere end et år. Der skal også stadig
betales ansvarsforsikring for den.
-HOFOR har behov for at opstille nye møller.
Det kunne give HOFOR en interesse i at opkøbe vores møller, skrotte dem og opføre nye
større møller på stedet. Men da man ikke kender de politisk bestemte fremtidige støtteordninger for elproduktion før februar 2018, så er
der ikke mange, som går ind i nye projekter
lige nu.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af
- Revideret regnskab for 2016
- Driftsbudget for 2017

Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 75 kr. pr. andel som det fulde
udbytte for 2016
Lars gennemgik budgettet.
Budgettet for 2017 blev enstemmigt godkendt.
Efter kassererens fremlæggelse blev der besvaret spørgsmål fra de fremmødte interessenter:
- Spm. Hvorfor anbringes pengene ikke til højere afkast? Lars: Det er for risikabelt, vi vil
ikke gamble med medlemmernes penge. Kim:
Vi har valgt at udbetale så mange penge som
muligt, så kan medlemmerne selv investere
disse penge.
-Spm. Hvad sker der, hvis interessentskabet
bliver ude af stand til at betale sine forpligtelser? Medlemmer af bestyrelsen gjorde rede for,
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at alle interessenter hæfter solidarisk for evt.
gæld.
5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af ledelse
Jens Anker Hansen, Lars Nørgaard og Hans
Chr. Sørensen blev valgt til ledelsen uden
modkandidater.
Alena Løvenfeldt blev valgt til suppleant og
Knud Johnsen blev valgt som 2. suppleant
uden modkandidater.
7. Valg af intern revisor og revisor suppleant.
Erik Brandt blev genvalgt som intern revisor
uden modkandidater.
Hans Christian Fink blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater.
8. Eventuelt.
Der blev spurgt om materialer fra skrottede
møller kan genanvendes. Det blev oplyst, at
vingerne(glasfiber og epoxy) i dag deponeres,
men at der er udviklingsarbejde i gang for at
udnytte vingematerialet.
Interessentskabsmødet sluttede kl.20.40 og dirigenten takkede for et godt møde.
13. marts 2017
Signeret:
Referent: Sussanne Blegaa
Dirigent: Kim Birkholm

Åbent hus 17. juni 2018
I år er der igen mølleklatring den 3. søndag
i juni, dvs. den 17. juni 2018 kl. 15-16.
Tilmelding skal ske på e-mail til Jens Anker
Hansen på jens.a.hansen@pc.dk eller på
telefon: 5059 7811.
Møder du op uden tilmelding risikerer du,
at der ikke er nogen ved møllen.

Februar 2018

Medlemmerne er, som altid, velkomne til at
tage familie og venner med på besøg i møllerne. Af sikkerhedshensyn kan vi desværre
ikke tillade børn under 140 cm at kravle i
møllerne. For personer på 140 cm og derover gælder, at klatring i møllerne sker på
eget ansvar. Der skal skrives under på en
blanket om ansvarsfraskrivelse inden opstigning kan påbegyndes.
Særlige arrangementer
Besøg i møllerne på andre dage end Store
Mølledag kan arrangeres ved kontakt til ledelsen. Retningslinjerne for opstigning i
møllerne er de samme som beskrevet ovenfor. Ledelsen forbeholder sig i øvrigt ret til
- efter et konkret skøn - at opkræve 500,kr. i timen for denne ydelse – svarende til
en af vore vindmøllers maksimalproduktion.
Derved mister lauget ikke indtægter ved
fremvisning af møllerne. Hertil kommer ofte betaling for tabt arbejdstid, typisk 600 kr.
/time pr. mølle.

Fremtiden for Lynettens vindmøller
Vi har i 2017 opnået en forlængelse af den
nuværende aftale med Københavns Havn.
Aftalen indebærer, at den gamle aftale forlænges 5 år af gangen, som det står omtalt i
referatet fra sidste års I/S møde.
HOFOR har sidste år overtaget de 3 møller, der tidligere var ejet af SE Blue Renewable og har udtrykt interesse for at etablere nye møller på stedet. Vi har meddelt, at
vi gerne støtter dette initiativ.
De uafklarede forhold for tilskud til nye
møller (fra 2018), og den procedure, der
skal anvendes gør det vanskeligt at vurdere,
hvornår dette kan ske.
Der vil blive orienteret om forhandlingerne
på mødet.
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Figur 2: Markedsprisen på spotmarkedet 2017(tv) sammenlignet med prisen ved binding af
prisen forud for kartalet (th). Prisen er uden regulering af omkostninger til balance og tilskud i form af CO2 tiøren.

Adresser for ledelsen
Formand og Drift
Jens Anker Hansen
Rhodesiavej 2, 2770 Kastrup
Telefon 3253 7811, mobiltelefon 5059 7811,
e-mail: jens.a.hansen@pc.dk
Medlemskartotek og venteliste
Sussanne Blegaa
Bispebjerg Park Alle 25, 2400 København
NV
Telefon 3583 5496, mobil 6133 9342
e-mail: sussanne.blegaa@gmail.com
Økonomi, Kasserer og hjemmeside
Hans Chr. Sørensen
Buresø 4, 3550 Slangerup
Mobil 2811 0219,
e-mail: consult@spok.dk

Ledelsesmedlem
Alena Løvenfeldt
Lyneborggade 16, 2.tv., 2300 København S
Telefon 3258 0427, mobil 6134 3987
e-mail: alena.loevenfeldt@gmail.com
Suppleant
Knud Johnsen
Kastelsvej 10, 5.th., 2100 København Ø
Telefon 35384262
e-mail: knud.johnsen@gmail.com
Jørn Rasmussen er fratrådt november 2017,
men bistår fortsat med hjemmesiden.
Lars Nørgaard i januar 2018.
Hjemmeside: http://lynettenvind.dk
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Lynettens Vindkraft I/S
Rhodesiavej 2
2770 Kastrup

SE Nr. 1866 1101
Skema til selvangivelsen for 2017
Kan kun anvendes ved den simple metode, hvor der ikke ejes andele i andre vindmøllelaug.
Vær også opmærksom på om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller.
Uddybning findes i regnskabet, der kan hentes på hjemmesiden www.lynettenvind.dk
Spørgsmål kan stilles til Hans Chr. Sørensen, telefon 2811 0219 eller mail consult@spok.dk
Nøgletal:
Elsalg pr. andel (inkl. renter):

236 kr.

Personlig indkomst:
(1) ….… Andele á kr. 236
……................. kr.
(2) Minus bundfradrag maksimalt
….7000 kr.
(3) I alt (skriv 0, hvis negativ)
.................. kr.
(4) Minus nedslag 40 % af (3)
- .…..……. kr.
(5) Under Personlig indkomst anføres:
...….…….. kr.
(almindelig selvangivelse, punkt 20)
Renteindtægter:
Renteindtægter opgives ikke længere, er indregnet i el-salg.
Dette skema kan udfyldt vedlægges selvangivelsen
Navn/CPR-nr: ………….........……/......…………….

