Lynettens Vindkraft I/S

August 2006

c/o Ægirsgade 16, 2.tv.
2200 København N
SE Nr. 1866 1101

Invitation
Lynettens Vindkraft &
markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller

lørdag den 2. september kl. 13-16.
Der afholdes reception ved mølle 3 og 4 og du har mulighed for at kommer op i en
mølle.
Arrangementet sker i samarbejde med DONG Energy, der har overtaget Københavns
Energis tre vindmøller.
Nedenfor fortæller vi lidt om laugets historie samt den positive påvirkning møllerne
har haft for København og det danske samfund.
I de ti år har Lynettens 4 vindmøller produceret el til ca. 1130 husstande og sparet
samfundet for udledning af 30 tusinde tons CO2, 13 tons SO2 og 29 tons NOx.

Lynettens Vindkraft’s etablering og drift gennem 10 år
I 1996 så 7 store vindmøller på Lynetten dagens lys. 600 kW kunne hver mølle yde
ved topfart. Det var stort! Vi modtog nogle af de første møller af den størrelse fra
producenten Bonus (nu Siemens Windpower), og ikke nok med det: Vi fik forlænget
mølletårnet, så de nåede endnu højere til himmels og kunne hente endnu mere energi
ud af vinden.
Mølleparken blev etableret i samarbejde med Københavns Energi (nu DONG Energy). Vi var to selvstændige bygherrer, hvor KE opstillede tre møller og Lynettens
Vindkraft fire. Vi var storebror! Eller var vi? På et eller andet plan havde KE vel fat i
den lange ende – da de som det lokale energiselskab bl.a. skulle sørge for tilslutningen af vores kraftværker til el-nettet. Derudover havde de deres egen måde at gøre
tingene på. En måde som efter vores mening ikke altid var logisk eller rationel. Derfor kæmpede vi nogle kampe med dem – men i flere tilfælde, f.eks. i spørgsmålet om
at gøre møllerne højere, kunne de se, at vores løsning var god og funktionel. I andre
tilfælde havde KE erfaringer fra el-siden, som vi måtte bøje os for. Altså et samarbejde på godt og ondt, som jo som bekendt endte godt. Det positive udbytte kan vel
bedst illustreres ved, at vi efterfølgende genoptog samarbejdet i forbindelse med opførelsen af Middelgrundens vindmøller.
www.lynettenvind.dk
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Kun 6 møller i starten
I starten var det kun tanken at opføre 6 vindmøller på området ved Lynettens Rensningsanlæg, hvor Københavns Havn og Rensningsanlægget i fællesskab skulle etablere diger omkring de slam- og askedepoter, som man ser i dag.
Foranlediget af bl.a. KMEK (Københavns Miljø- og Energikontor) blev kommunen
anmodet om, at lave et lokalplantillæg til lokalplanen for området, således at det kunne blive muligt på et senere tidspunkt at opsætte vindmøller på digerne. På tidspunktet for lokalplantillægget var møllerne størrelse ikke store nok til at skabe økonomi i
projektet. Dette skyldtes dels at vindforholdene på stedet ikke er særligt gode i forhold til mange andre placeringer og dels at funderingsforholdene på de opfyldte diger
kræver en kostbar pælefundering.
Det oprindelige projekt var således på 6 vindmøller i størrelsen 500 kW. Laugets 3
møller gav så stor en interesse, at vi under andelstegningen af projektet søgte om og
fik lov til at opføre yderligere en mølle. I mellemtiden var udviklingen af møllerne
gået så stærkt, at det endte med at blive 600 kW møller. De møller vi fik leveret var
dog allerede en Mk. III version, var fri for de værste børnesygdomme og som var
støjsvag og optimeret for udnyttelse af lav vind garanteret ved en veldokumenteret
effektkurve. Dermed var vi ovre den betænkelighed man ellers kan, eller bør, nære
overfor et nyt og uafprøvet produkt.
En yderligere forbedring af det oprindelige projekt kom til, da Bonus tilbød, at forlænge tårnet med 5 meter til 50 meter. Andelsprisen var 4500 kr. pr. andel, hvilket
var højt i forhold til hvad andele kostede andre steder i landet.
Økonomien
Udbyttet til andelshaverne blev i de første år større end lovet. Dette skyldtes dels, at
vi havde meget østenvind, hvor ingen bygninger eller andre hindringer stod i vejen
for møllerne og dels at møllerne kørte optimalt efter nogle få justeringer. Hvilket de i
øvrigt har gjort det meste af deres levetid. De har faktisk ikke haft mange nedbrud og
skader. En tredje faktor var, at økonomien fra starten var baseret på en elafregningspris i Købehavn på 64,8 øre/kWh. I de første år efter opstart var elafregningsprisen i København endda 6 til 7 øre/kWh højere. Senere blev prisen reguleret ned til 60 øre/kWh gældende for hele landet, hvilket betød et væsentligt fald i
vor afregning. I afsnittet afregningsprisen gennem ti år senere i Nyhedsbrevet er reglerne gennemgået mere detaljeret.
Taget over laugets første 6½ år frem til afregningsprisen faldt til 43 øre/kWh har vi i
gennemsnit udbetalt et udbytte på 700 kr./andel, hvilket er 100 kr. mere end de 600
kr., der blev stillet i udsigt tegningsfasen. Taget over de sidste 9½ år har udbyttet været 602 kr./andel.
Vi må således konstatere, at de første 10 år har været en succes trods fald i afregningsprisen. Allerede efter 6. år havde vi fået investeringen tilbage (forrentning ikke
medtaget). De næste 10 år kommer imidlertid til at afvige fra de vilkår der gjaldt ved
www.lynettenvind.dk
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andelstegningen. Afregningsprisen er nu på 30 til 35 øre/kWh mens driftsudgifterne
er stigende. Ved stiftelsen blev administration, reparation og vedligeholdelse sat til 65
kr./andel i de første fem år og 95 kr./andel i resten af levetiden, i 1995 priser. Som det
ses af tabellerne er driftsudgifterne stigende som forventet, men altså stadig ikke højere end forudsat. Indregnes inflationen over 10 år i driftsprisen, skulle udgifterne i
dag endda være omkring højere.
I nedenstående tabel og figurer er vist, hvorledes udbyttet har været de første 10 år.
År
1996*
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Indtægt fra Drifts- Administra- Samlet Udbytte/
elsalg
udgifter tionsudgift udgift
andel
1.130.417
2.904.530
3.351.309
2.815.207
3.100.064
2.605.251
2.706.417
1.816.617
1.813.640
1.705.055

1.201
37.190
99.899
117.648
128.459
176.624
157.200
132.852
238.755
165.993

111.762
154.797
146.085
135.641
132.611
137.064
122.043
145.928
125.520
121.303

112.963
191.987
245.984
253.289
261.070
313.688
279.243
278.780
364.275
287.296

310
700
800
710
760
610
661
405
385
375

Udbytte /anUdgift/ Udgift/ inddelspris, %
andel
tægt, %
31,4
53,3
68,3
70,4
72,5
87,1
77,6
77,4
101,2
79,8

10,0
6,6
7,3
9,0
8,4
12,0
10,3
15,3
20,1
16,8

6,9
15,6
17,8
15,8
16,9
13,6
14,7
9,0
8,6
8,3

* kun 5 måneder

I laugets barndom lå vores udgifter omkring 10% af udbyttet. For hver gang vi tjente
en 100 kr-seddel lagde vi 90 kr. i andelshavernes lommer og til hensættelser, mens 10
kr. gik fra til drift og administration. Men vi skal altså til at vænne os til, at for hver
100 kr-seddel vi tjener, vil der gå 20 kr. eller mere til udgifter.
Det er dog værd at huske på, at vi undervejs har hensat betydelige midler til
reparation og vedligehold. Per 1. juni havde vi således hensat 1.227.776 kr., svarende
til 340 kr./andel og at vi derudover er gode for 556.663 i likvider til næste udbetaling.
Nu er de første 10 år gået og vi kan altså konstatere, at økonomien i Lynettens
Vindkraft har været god og de værste børnesygdomme må formodes at være
overstået. Lad os håbe på, at de næste 10 år bliver lige så gode.
Stort tillykke til Lynettens Vindmøller og tillykke til os!
www.lynettenvind.dk

Lynettens Vindkraft I/S

4

Skiftende vilkår for Lynettens Vindkraft
Der har hersket vidt forskellige vilkår for lauget og dets medlemmer, gennem de år
hvor projektet blev udviklet, lauget blev stiftet og andelene tegnet, og i de
efterfølgende 10 år hvor møllerne har været i drift.
Siden de første møller og møllelaug blev etableret, har der gennem Energistyrelsens
tilslutningsbekendtgørelse for vindmøller hersket et bopælskriterium, der blandt andet
indebar, at for at kunne erhverve en andel i en vindmølle, skulle man bo i nærheden
af møllen. Det skulle i starten tages meget bogstaveligt, med en maksimal afstand.
Men vilkåret er med tiden, og ændringer i bekendtgørelsen, blødt op og udvidet. Da
Lynetten blev stiftet, skulle man normalt bo i opstillingskommunen eller i en af
nabokommunerne. Der opstod dog en række tilknytningskriterier omkring fritidshus,
arbejde m.m. der kunne berettige deltagelse af andre. Der blev også givet en række
dispensationer rundt i landet, så der blev åbnet for en større kreds af deltagere.
Derudover indebar tilslutningsbekendtgørelsen frem til efter etablering, en tæt
forbindelse mellem størrelsen af en
husstands elforbrug og af beboernes samlede
ejerskab af vindmølleandele. En husstand
måtte
således
højest
besidde
vindmølleandele svarende til halvanden gang
dens elforbrug, hvor én andel svarer til en
produktion på 1000 kWh om året. Alle
husstande måtte dog eje op til 9 andele, men
der skulle betales skat af den del af
indtægten fra elsalget, der oversteg
husstandens udgift til el, inklusiv moms og
afgifter, med mere end 10 %. Denne regel
var gældende til efter etableringen af
Lynettens Vindkraft, efter der i en periode
havde hersket uklarhed om hvornår og
hvordan
den
såkaldte
tilslutningsbekendtgørelse ville blive ændret.
Endelig per 1. januar 1997 trådte så en ny
tilslutningsbekendtgørelse i kraft, der bl.a.
medførte at hver enkelt myndig borger kunne
erhverve op til 30 andele, uanset ens
elforbrug, og at skattereglerne blev
væsentligt ændret. Pludselig kunne man frit
vælge
mellem
en
traditionel
afskrivningsmodel, hvis man havde mange
andele, eller vælge den såkaldt skematiske
regel, der i korthed betyder, at indtægter fra
www.lynettenvind.dk

EL-AFREGNINGSPRIS, ØRE/KWH
ÅR

E LPRIS

1996
1997
1998
1999
2000

2007

37,5
39,3
39,3
37,7
42/3
31
33
33
33
33
33
33/?
3
?

2016
2017

?
?

2001
2002
2003
2004
2005
2006

1
2
3
4

5

OVERGANG

CO2
10 ØRE
10
10
10
10
10

ALM.

SUM

17
17
17
17
17

64,5
66,3
66,3
64,7
69/60

10
10
10
10
10
104

17
17
17/02
0
0
0

60
60
60/43
43
43
43/?

10

0

?

10
05

0
0

?
?

REFUSION

FRA VARIERENDE LOKAL
ELPRIS TIL FAST LANDSGENNEMSNIT.
BORTFALD AF ALMEN REFUSION VED
UDLØB AF 12.000 FULDLASTTIMER.
EFTER 10 ÅR OVERGÅR VI TIL
MARKEDSPRIS.
NEDTRAPPES
NÅR
MARKEDSPRISEN
OVERSTIGER 26 ØRE/KWH OG BORTFALDER
HELT VED 36 ØRE/K WH.
EFTER 20 ÅR BORTFALDER CO2 10-ØREN,
DEREFTER ER DER KUN MARKEDSPRISEN
TILBAGE.
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elsalg på under 3000 kr. er skattefri. Næsten alle medlemmer benytter denne model i
dag. I starten kunne man således skattefrit eje omkring 4-5 andele, hvor man i dag
ville kunne have måske 10 andele uden at svare skat af indtægten.
Afregningsprisen for vindmøllestrømmen har frem til år 2001 været fastsat til 85% af
det lokale elselskabs tarif overfor små forbrugere, eksklusiv moms og afgifter. Det
betød, at afregningsprisen kunne variere meget mellem forskellige
elforsyningsområder i landet men også en del over tid.
Med elreformen af 2001 forlod man endegyldigt princippet om lokal tilknytning til
fordel for et markedsbaseret system, hvorefter man kan eje alle de andele eller møller
man vil og være bosat i hele EU. Der blev dog etableret en overgangsordning for
eksisterende møller, så man kunne få gennemsnitsprisen for hele landet, 33 øre/kWh,
frem til møllens 10 år. Det var skidt for os, for indtil da havde vi modtaget op til 42
øre/kWh.
Som vi tidligere har været inde på i nyhedsbrevene, så er vi – som mølleejere heldige med, at elpriserne er kommet op på et niveau (pt. ca. 25 øre/kWh), hvor den
fortsætte drift er uproblematisk. Der er endda udsigt til, at priserne kan stige
yderligere som følge af: stigende brændselspriser, mangel på produktionskapacitet og
skærpede miljøkrav (dyrere CO2-kvoter).
Umiddelbart får vi dog ikke noget ud af at elprisen stiger til over 26 øre/kWh,
medmindre den når op over 36 øre/kWh. Det er også muligt, at det på et tidspunkt
kan lade sig gøre, at sælge strømmen ”direkte” til kunder der er villige til at betale en
bonus for vindkraft (f.eks. på foranledning af vedlagte folder!) Dette kan især blive
relevant ved en markedspris på over 26 øre/kWh.

Lauget og dets medlemmer
Lynettens Vindkraft I/S var ved oprettelsen i 1996 verdens største vindmøllelaug målt
på antallet af andelshavere. Lauget havde 3600 andele fordelt på 774 medlemmer, der
hovedsageligt var bosat i Københavnsområdet. Men allerede i slutningen af året var
medlemstallet steget til 864 pga. af de ændrede skatteregler. Medlemstallet er i dag
steget til omkring 940. I starten var der enkelte, der oplevede, at de måtte sælge deres
andele fordi de skulle flytte ud af ”oplandet”. Senere er bopælskravet bortfaldet og
det er der mange medlemmer der kan være glade for, for der er omkring 20 procent
der er flyttet længere væk.
I 1997 gennemførte to italienske studerende fra RUC en undersøgelse af, hvem den
typiske andelshaver var, og hvilke motiver der lå bag erhvervelsen af andele i Lynettens Vindkraft I/S.
Blandt 85 besvarelser ud af 102 var 75 % mænd, hvoraf 40 % var over 50 år og 70 %
havde en længerevarende uddannelse. 40 % var medlem af en eller flere miljøorganisationer. 64 % hørte om Lynetten gennem avisannoncer, hvor der kun var 17 %, der
havde hørt om projektet gennem bekendte.
www.lynettenvind.dk
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Det altoverskyggende motiv til at investere har været hensynet til miljøet og i mindre
grad udsigten til at tjene penge. Hensynet til lokal og decentral energiforsyning og
deltagelse i et kooperativ har derimod vejet mindre tungt, i nævnte rækkefølge.

Udsending af reklame fra Vindenergi Danmark
Der er vedlagt en folder fra Vindenergi Danmark, som er et selskab vi selv har været
med til at stifte og som vi fremover vil sælge vores strøm til.
Folderen er et tilbud til alle elkunder om at købe en større andel af el fra vindmøller,
end det man i forvejen er forpligtiget til. Idéen er, at få økonomi i at forsætte driften
af gamle møller og på sigt få økonomi i at opsætte nye møller igen. Lynettens ledelse
finder, at det er et interessant initiativ, men vi har ikke nogen holdning til produktet
som sådan. Vindenergi Danmark dækker de meromkostninger der er ved at sende
folderen ud med nyhedsbrevet.

Møllernes bidrag til samfundet
Nedenstående tabel viser møllernes totale produktion siden den 1. august 1996.
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Sparet forureningsudledning i gram ved produktion
af én kWh vindkraft
Københavns KuldioxSvovldiKvælstofilEnergi
id (CO2) oxid (SO2)
ter (NOX)
1995
857
0,318
0,466
2005
534
0,304
0,91
Gns.
695,5
0,311
0,688

Vores 4 møller har
herved samlet sparet samfundet for
udledning af:
30.000 tons CO2,
13 tons SO2,
og 29 tons NOx,
baseret på tallene
fra nedenstående
tabeller.

Mølle 4

9.872 MWh

Mølle 5

10.517 MWh

Mølle 6

10.881 MWh

Mølle 7

11.102 MWh

Total

42.371 MWh

Ved et forbrug på 2500 kWh/år for en lejlighed og 3700 kWh/år for et hus i Københavnsområdet har vi samtidig produceret el til mellem 1.145 og 1.700 boliger.
Dertil skal lægges møllernes betydning som ”udstillingsvindue” for dansk vindmølleindustri og dansk energipolitik. Vi har modtaget rigtig mange besøg og forespørgsler
gennem årene, ligesom vi selv har ytret os i debatten fra tid til anden. Efter Middelgrunden blev opført, har det dog taget størstedelen af presset.
www.lynettenvind.dk
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I/S – mødet
Der blev afholdt I/S-møde den 22. marts 2006. Referatet er indsat sidst i Nyhedsbrevet.
Vi minder om, at man altid kan orientere sig på vores hjemmeside. Har du ikke selv
Internetforbindelse, kan du altid gå på biblioteket og få hjælp hertil.
Efter mødet har vi konstitueret os som følger:
Formand: Annette
Drift: Jens Anker
Medlemmer og hjemmeside: Jørn
Kasserer: Kim Frederiksen, der blev afløst af Kasper pr. 1. juni.
Økonomi: Hans Chr.
Nyhedsbreve: Stefan og Kasper.

Økonomi
Første halvår af 2006 har Lynettens møller indtjent 794.078 kr. til laugets kasse, hvilket desværre betyder, at vi ligger hele 25% under budget på produktionssiden.
Vi har indtil videre været forskånet for de store skader bortset fra det gearhavari på
mølle 6, der er berettet om i referatet fra I/S mødet. Vi har nu fået endelig en afregning for skaden, der viser, at vi kun kom til at betale selvrisikoen på 36.558 kr., hvilket må siges at være heldigt sluppet ved et så alvorligt havari. Vi har fået udbetalt
driftstabserstatning for manglende produktion pga. gearhavariet.
En af de poster som har varieret en del fra år til år, er udsendelsesudgifterne. Med den
faldende indtjening, har vi allerede ved I/S mødet varslet, at dette nyhedsbrev nok
bliver det sidste ½-årlige nyhedsbrev. For fremtiden vil vi spare denne udsendelse og
nøjes med ét årligt nyhedsbrev.

Udbetaling september
På I/S-mødet blev det vedtaget, at der i september udbetales 150 kr. pr. andel som et
forskud på årets overskud. Trods årets dårlige resultat, har ledelsen valgt at udbetale
det vedtagne acontobeløb, da vi i sidste ende kan regulere den manglende indtjening i
forbindelse med udbetalingen efter næste I/S møde. Men vi må advare alle om, at
hvis ikke vinden bliver bedre, så kan vi ikke nå en udbetaling på de forventede 300
kr./andel. Vi har yderligere den usikkerhed, at afregningsprisen fra august afhænger
af markedsprisen for el.
Husk at meddele ændringer i bank og kontonummer til Jørn Rasmussen, der administrerer medlemskartoteket. Se adresse og telefonnummer bagerst i nyhedsbrevet.

www.lynettenvind.dk

Lynettens Vindkraft I/S

8

Hvis du ikke modtager udbetalingen på din konto kan du enten kontakte Kasper på
tlf. 2893 8540 eller på e-mail: KasperKrog@gmail.com (se adresse bagerst).

Produktion
Parkproduktionen frem til 1. juli 2006 blev kun 1.676.888 kWh mod budget
2.256.257, dvs. ca. 25% under budget. Årsagen er usædvanlig dårlig vind i perioden.
På Sjælland har vinden således kun været 79,2 % af det normale i perioden januarmaj (Naturlig Energi). Sædvanligvis klarer vores møller sig bedre end statistikken
giver udtryk for, men ikke i denne periode. Årsagen er formentlig mindre vind lokalt
på Lynetten.
Resultatet er nedenfor vist grafisk, hvor søjle nr. 5 Vind viser den produktion, som vi
kunne forvente med den vind, der har været i Østsjælland, baseret på vindstatistikken
fra Naturlig Energi, og en budgetteret årlig produktion på 4.320.000 kWh.

Forskellen mellem møllerne skyldes hovedsagelig vindforholdene, ikke tekniske problemer.

Drift
Olieniveauvagt:
Der er ved halvårseftersynet i foråret monteret olieniveauvagt på alle 4 møller, således at møllen stopper, hvis olieniveauet i gearet bliver for lavt.
www.lynettenvind.dk
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Mølle 4:
Den 6. og 7. maj var der 2 stop med: fejlcode 02 motor termisk overbelastet. En fejl
som er speciel for vores park, fordi møllerne er placeret tættere end normalt anbefalet. Dette medfører under visse vindforhold kraftig belastning af krøjemotorerne. Vi
kvitterede for fejlen via fjernovervågningen og kunne herefter starte møllen igen med
fjernovervågningen.
Mølle 5:
Den 3. maj: Fejlcode 02 (se beskrivelse for mølle 4)
Mølle 6:
Den 5. og 6. januar: fejlcode 33 overproduktion på generator. Fejlen skyldes, at vingerne ikke er blevet rigtig justeret efter gearhavariet. Der blev derfor foretaget en ny
justering den 17. januar, herunder monteret ekstra stall-lister den 19. januar. Vi håber
hermed at max. produktion er justeret rigtig, men har ikke siden haft vindforhold,
som kan bekræfte at vingerne er rigtigt justeret. Det kræver en østenvind med en hastighed på 14 - 18 m/sek. i koldt vejr, som er det der normalt forårsager problemet.
Mølle 7:
Den 18. februar konstaterede vi, at møllen ofte stod stille pga.: fejlcode netfejl. En
fejl, som vi før havde oplevet to gange i december 2005. Siemens Windpower måtte
igen ud og se på det. De skiftede et multikabel hvorefter fejlen forsvandt.
Den 1. juni fik vi meddelelsen: fejlcode 17 hydpumpe starter for tit. En fejl som vi nu
og da ser. Årsagen er formentligt relæ prel (dårlige forbindelser i relækontakterne).
Vi kvitterer for fejlen med fjernovervågningen og kunne dermed sætte møllen i drift
igen.

Kulturnatten
Vindmølleindustrien sætter henover sommeren fokus på vind, vindkraft og industrien.
Vi har i den forbindelse stillet vores møller til rådighed for dem på Kulturnatten den
13. oktober. Vi ved endnu ikke så meget om arrangementet, men man kan følge med
på deres hjemmeside: www.windpower.dk.

Venteliste
Lynettens Vindkraft administrerer en venteliste over personer, som ønsker at købe
andele. Det meste salg og køb sker stadig imellem venner og familie. Vi har fortsat
ca. 30 personer stående på ventelisten.
Ventelisten fungerer på den måde, at vi sender navn, adresse og telefonnummer på 5
personer fra ventelisten til sælgeren, som selv står for det praktiske med hensyn til
indgåelse af aftale. Efterfølgende skal Jørn underrettes om salg af andele ved, at køber returnerer den udfyldte og underskrevne salgsaftale.
www.lynettenvind.dk

Lynettens Vindkraft I/S

10

Adresser
Formand:
Annette Weibel Floor
Ingemannsvej 1, Taastrup-Valby By, 2630 Taastrup
Telefon, e-mail: lynettenvind@get2net.dk
Drift:
Jens Anker Hansen
Rhodesiavej 2, 2770 Kastrup
Telefon
3253
7811,
mobiltelefon
jens.a.hansen@get2net.dk

(arbejde)

2340

7132,

e-mail:

Økonomi og kasserer:
Hans Chr. Sørensen
Buresø 4, Jørlunde Overdrev, 3550 Slangerup
Telefon 4738 2121, mobiltelefon 2811 0219, kontor 3536 0219, e-mail:
consult@spok.dk
Nyhedsbreve:
Stefan Naef
Skydebanegade 50 st.th., 1709 København V.
Telefon 3696 3262 mobiltelefon 2615 0856, e-mail: stefan@skydebanen.net
Medlemskartotek og hjemmeside:
Jørn Rasmussen
Kongshvilebakken 18, 2800 Lyngby
Telefon 4588 1113, e-mail: j.r@tele2adsl.dk
Suppleant:
Kim Birkholm Frederiksen
Ægirsgade 16, 2.tv., 2200 København N
Telefon 3583 6723, mobiltelefon 6166 7285, e-mail: lynetten@post.cybercity.dk
Suppleant:
Kim Philip
Fredensvej 23 A 2920 Charlottenlund
Telefon 39 64 56 65, e-mail: kim.philip@mail.dk
Suppleant, bogholder:
Kasper Krog
Gilbjerggade 1, 4. tv, 2200 København
Mobiltelefon 2893 8540, e-mail: KasperKrog@gmail.com
Dette nummer er redigeret af Hans Chr. Sørensen og Stefan Naef
www.lynettenvind.dk
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Referat fra Interessentskabsmødet den 22. marts 2006.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Ledelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af:
• Revideret regnskab for 2005
• Driftsbudget for 2005
Indkomne forslag
Valg af ledelse
Valg af intern revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Referat.
Jørn Rasmussen bød velkommen til I/S mødet og beklagede vores formand Annette Floor ikke havde mulighed for at være tilstede pga. sygdom. Jørn Rasmussen præsenterede bestyrelsen.
ad 1. Valg af dirigent:
Hans Christian Sørensen blev valgt. Han konstaterede, at interessentskabsmødet var indvarslet korrekt, og at
der var 20 stemmeberettigede deltagere tilstede.
ad 2. Valg af referent og stemmetællere:
Kasper Krog blev valgt som referent.
ad 3. Ledelsens beretning:
Jørn indledte beretningen, hvorefter den øvrige ledelse fortalte om deres respektive ansvarsområder.
Jørn fortalte, at kun få andele blev handlet, og der er ca. 35 på venteliste til køb af andele.
Jens Anker fortalte om driften af møllerne i 2005. Indsættelse af ny gearkasse i mølle 6 er den mest markante
hændelse, som vi forventer forsikringen dækker. Efterfølgende er der bestilt niveaukontrol på samtlige møller.
Vindmæssigt tegner 2006 indtil videre til at blive endnu værre end 2005. Der henvises i øvrigt til den udsendte beretning.
Hans Christian berette at åbent hus og mølleklatring afholdes den 2. september i år. Der vil blive gjort noget
særligt ud af det, da vi også kan fejre 10 jubilæum i lauget. Festlighederne vil evt. ske i samarbejde med
E2/DONG (KE), hvis de er interesseret. Der vil komme yderligere information om arrangementet i nyhedsbrevet, der fremskyndes til juni.
Det blev forslået fra en af andelshaverne, at vi også inviterede pressen til jubilæums arrangement, annoncerer
i Naturlig Energi, samt at vi evt. forsøger at tiltrække sponsorer. Et forslag bestyrelsen stiller sig åben overfor og overvejer.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
ad 4. Fremlæggelse af regnskab for 2005 og budget for 2006:
Kim gennemgik regnskabet.
Ledelsen overvejer at placere en del af vores hensættelser i Langholt Invest, der skulle være godkendt af Finanstilsynet. Investeringsforeningen der kun investere i danske obligationer, giver erfaringsmæssigt et væsentligt højere afkast end banken (6,7% i 2005) Det vil være muligt at få pengene udbetalt med en måneds
varsel. Vi har på nuværende tidspunkt 1,2 mio. i hensættelser, hvoraf noget dog skal være til rådighed for
driften. Ledelsen vil inden endelig beslutning undersøge, hvorledes sikkerheden for en placering er i forhold
til placeringen på en bankkonto.
www.lynettenvind.dk
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Ledelsen blev opfordret til også at tjekke, Alm. Brandt Bank og Nykredit i forsøget på at få en god indlånsrente.
Det blev oplyst fra en af de fremmødte andelshavere at der manglede side 14 i det trykte regnskab. Ledelsen
beklager fejlen og siden vil blive bragt i det kommende nyhedsbrev.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Kim gennemgik herefter budgettet for 2006.
Afregningen falder til sommer, når lauget bliver 10 år, da vi herefter skal vi sælge strømmen på det markedsvilkår.
Der er på nuværende tidspunkt kun muligt at sælge strømmen på det fri marked gennem to udbydere: VINDenergi Danmark (tidligere DV-energi) og Energinet.dk (tidligere Elkraft/Eltra). Ledelsen har besluttet at
vælge VINDenergi Danmark, da det er en uafhængig aktør, som vi via Danmarks Vindmølleforening selv
har været med til at stifte og har tegnet andele i. VINDenergi Danmark har sidste år endvidere udbetalt ca.
10% mere for strømmen end Energinet.dk. Sidste år var gennemsnitsprisen på markedet ca. 30 øre/kWh.
Hertil kommer 10 øre/kWh for CO2–fri strøm. Den samlede pris kan dog ikke overstige 36 øre/kWh, hvis 10
øren skal modtages.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
ad 5. Indkomne forslag:
Der var ikke indkommet nogen forslag.
ad 6. Valg af ledelse:
To medlemmer af ledelsen Stefan Naef og Jørn Rasmussen var på valg og genopstillede.
Begge blev valgt uden modkandidater.
Kim B Frederiksen, Kasper Krog og Kim Phillip genopstillede som suppleanter.
Alle tre blev valgt.
ad 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant:
Erik Brandt (revisor) og Hans Christian Fink (revisorsuppleant) indvilgede i at genopstille.
Begge blev genvalgt.
ad 8. Eventuelt:
Ledelsen overvejer at pga. økonomiske og resursemæssige årsager kun at udsende ét nyhedsbrev årligt (fra
2007). I den forbindelse vil man evt. nøjes med at trykke de væsentligste elementer i regnskabet og undlade
Ledelses- og revisionspåtegningen samt noterne til regnskabet.
Der blev spurgt til koncessionens varighed. Hans Christian informerede om at Københavns havn formentlig
ikke er interesseret i at forlænge tilladelsen til møller på havnen, da man påtænker at bruge området til mindre erhvervsvirksomheder. Koncessionen til møllerne lyder på 22 år fra start.
Interessentskabsmødet sluttede kl. 21, og Jørn takkede for god ro og orden.
Referenter
dato: 25. marts 2006

Dirigent
dato: 25. marts 2006

Kasper Krog

Hans Chr. Sørensen

www.lynettenvind.dk

