Referat af ordinær generalforsamling i Lynettens Vindkraft den 31.03.2008
Kim Birkholm Frederiksen valgt til dirigent.
Kasper Krog valgt til referent.
Ledelsens beretning fra det forgangne år. Kim Birkholm Frederiksen
Året er forløbet tilfredsstillende, med rutineret arbejde fra staben i bestyrelsen.
Herefter en kort præsentation af ledelsen.
Der vil være store mølledag søndag den 15. juni, hvor Lynettens Vindkraft også åbner en mølle fra kl. 14-16
Medlemsstyring ved Jørn Rasmussen
Vi har 5-6 savnede personer, som Jørn bruger tid på at spore.
Økonomi i det forgangne år. Ved Kasper Krog
Vi har fået ny bogholder, Marian Schønning, og ny revisor, Per Christiansen. Vi forventer at det medfører
økonomiske besparelser samt mere tid til andre opgaver for ledelsen.
Drift og vedligehold. Ved Jens Anker Hansen
En generator er blevet udskiftet, men det er en forsikringsskade, hvorfor vi kun skal af med 36.000 kr.
Derudover er der blevet udskiftet et par lynpropper i vingerne.
Der har i 2007 været øgede driftsudgifter, hvilket bl.a. skyldes, at Siemens har skiftet komponenter som ikke
var nødvendige at skifte. Vi ligger i øjeblikket i forhandlinger med Siemens om disse udgifter.
Beretningen blev herefter godkendt.
Fremlæggelse af regnskab ved Kasper Krog
Service aftalen med Siemens er blevet dyrere.
Vedligehold og reparationsudgifter er steget.
Jørn har kontaktet Dong vedr. målerleje, men foreløbig uden resultat. Vi forventer derfor, at de øgede
elpriser er kommet for at blive.
Bestyrelsen holder øje med omkostningerne til reparation og overvejer - såfremt tendensen fortsætter - et nyt
servicefirma, hvis det er muligt.
Medlemmerne stillede herefter spørgsmål vedr. serviceaftalen med Siemens og møllernes levetid.
Regnskabet blev godkendt.
Gennemgang af 2008 budget. Ved Kasper Krog.
Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Valg af ledelse
Kasper Krog og Jørn Rasmussen genopstillede til ledelsen – de blev valgt uden modkandidater.
Sussanne Blegaa opstillede som suppleant. Hun præsenterede sig selv. Sussanne Blegaa og Annette Weibel
Floor blev valgt til suppleantposterne uden modkandidater.

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.
Eventuelt.
Beretning fra Hvidovre Vindmøllelaug Ved Kasper Krog

