Referat fra interessentskabsmødet den 22. marts 2010.
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1. Valg af dirigent
Formand Kim Birkholm Frederiksen blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt.
21 interessenter var fremmødt.
2. Valg af referent og stemmetæller
Sussanne Blegaa blev valgt til referent.
3. Ledelsens beretning fra det forgangne år.
Samarbejdet i bestyrelsen fungerer stadig godt, og gav herefter ordet til de bestyrelsesmedlemmer, som
havde særlige ansvarsområder.
Sekretær Jørn Rasmussen berettede at der er meget lidt salg af andele. Nogle glemmer at angive ændring i
adresse og kontonumre, derfor har det krævet lidt detektivarbejde at få udbetalinger og nyhedsbreve ud.
Spm. Hvad gør man hvis man vil sælge. Jørn: Jeg har venteliste med potentielle købere, men man skal selv
aftale pris.
Spm. Skal man stadig bo i kommunen? Jørn: Nej. Vi har andelshavere over hele landet samt enkelte danske
statsborgere, der bor i udlandet, men som stadig har en dansk bankkonto.
Spm. Er der andelshavere som man ikke har fundet. Jørn: Nej. Intern revisorsuppleant Hans Chr. Fink: Man
sætter pengene til side på en konto til udbetalinger til andelshavere, som man ikke har fundet. Dødsboer kan
tage lang tid at få udredt.
Spm. Bliver møllerne skrottet, når de bliver 20 år? Driftsansvarlig Jens Anker: Vi skal genforhandle retten til
grunden i 2017. Vi skrotter ikke automatisk ved 20 år.
Spm. Skal vi fjerne møllerne og er der sat penge af til det. Jens Anker: Vi skal fjerne dem, men vi har hensat
penge, som forhåbentlig skal kunne betale det.
Spm. Hvordan kan den indre værdi sættes til 1900 kr. når vi kun kan forvente udbetaling på 6 x 300 kr.?
Hans Chr. Fink. Du ejer jo også en del af de hensatte midler. Kim: Andelene bliver solgt i fri handel og her
fastsættes markedsværdien. Spørger: Jeg har arvet, og hvis de tæller for 1900 kr i skifteretten, så er det en
dårlig forretning. Som arving taber jeg så værdi. Spm: Hvad bestemmer den indre værdi? Jørn: Det gør
regnskabet.
Spm. Skal forhandling om arealerne startes i god tid før udløbet? Kim: Ja, men det er lidt for tidligt endnu.

Jens Anker gennemgik driften, hvor der henvises til den skriftlige beretning.
Spm. Hvem tager sig af det, hvis Jens Anker ikke kan. Kim: Det gør Kim og Jørn.
Spm. Har DONG de møller som belysningsvæsenet havde? Kim: Ja.
Der vil være store mølledag søndag den 20. juni, hvor Lynettens Vindkraft også åbner en mølle fra kl. 14-16.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Kim konstaterede at på økonomisiden var året forløbet tilfredsstillende, med en produktion på kun 92% af
det budgetterede i forhold til et normalt år, men med elpriser på gennemsnitligt 38,5 øre/kWh, hvor vi havde
budgetteret med 30 øre/kWh.
Kim gennemgik regnskabet og budgettet og viste i den forbindelse grafer over udvikling i udgifterne i lauget.
Karakteristisk er det, at driftsudgifterne er stærkt stigende mens administrationsudgifterne gennem hele
laugets levetid har ligget relativt stabilt.
Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden.
Ingrid Hind: Flot at administrationsudgifterne er holdt konstant. Kim: Skyldes bl.a. at der er nedskåret til et
årligt nyhedsbrev og vi har fået billigere regnskabsfører.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 310 kr. som det fulde udbytte for 2009.
Kim gennemgik budgettet for 2010. Sidste år blev der fra salen opfordret til at bestyrelsen i år, at
budgetterede delposter mere præcist samt udlod automatisk at forudsætte f.eks. 10% stigning, hvis det ikke
er rimeligt begrundet i de almindelige prisstigninger i samfundet, hvilket ledelsen tog til efterretning. Dette
har ført til en nedjustering af nogle poster på budgettet. Driftsudgifterne er dog hævet med 50.000 kr. til
200.000 kr., fordi disse udgifter gennem en årrække har været og stadig er stigende.
Spm: Hvor meget betaler I til Danmarks vindmølleforening og til Københavns Miljø- og Energikontor? Kim:
Efter hukommelsen ca. 7000 kr til Dks vindmølleforening. Og ca. 500 kr. til Københavns Miljø-og
Energikontor. Det står i vedtægterne, at vi skal være medlem af de to foreninger.
Spm. Kunne I ikke overveje at vælge Merkur bank. Kim: Vi vil godt se på det, men det afhænger også af
deres service mht udbetalinger. Vi overvejer i øjeblikket kraftigt at skifte bank til Arbejdernes Landsbank,
fordi Forstædernes Bank er fusioneret med Nykredit og snart skifter netbank-system, så vi får svært ved at
lave overførsel af betaling til andelshaverne. Ved at skifte til Arbejdernes Landsbank kan vi bibeholde det
nuværende system, hvorved andelshaverne har sikkerhed for at modtage udbetalingerne til tiden.
Kommentar. Tænk først på rentabiliteten, ikke på om banken har en grøn profil.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Ingrid Hind: Uffe Geertsen opfordrer til, at der nedsættes uvildig gruppe til at vurdere store
energibeslutninger. Snak med Danmarks Vindmølleforening om nedsættelse af en sådan gruppe.
Eric Rossen: Er der overvejelser om fornyelse eller renovering af møllerne.
Kim: Vi mener, at møllerne er i rimelig stand. Danservice virker godt. Vi har umiddelbart ikke planer om at
sælge dem eller rive dem ned.

5. Valg af ledelse
Jørn Rasmussen genopstillede til ledelsen.
Kasper Krog ønskede ikke at genopstille. Ledelsen takkede ham for godt samarbejde.
Jørn Rasmussen blev genvalgt.
Sussanne Blegaa blev valgt til bestyrelsen.
De blev valgt uden modkandidater.
Stefan Naef og Alena Løvenfeldt opstillede som suppleanter.
De blev begge valgt som suppleanter.

6. 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.
7. Eventuelt.
Eric Rossen: Har ingeniørfirma. Har hjemmeside på Facebook: Strøm og genbrug. Min interesse er
energilagring. I de kolde vinternætter bliver spotprisen på el negativ.
Erics tanke er, at man kunne danne et netværk, hvor man oplyser hinanden om hvornår den kolde vinternat
kommer, så man kan bruge ekstra el sådanne nætter. Han foreslår at netværket etableres ved en sms-service.
Hans Chr. Fink foreslog at vi lægger et link til Erics hjemmeside på Lynettens hjemmeside. Dette har
ledelsen valgt ikke at gøre, da det ikke har med vindmøller eller strøm fra vindkraft at gøre.

Interessentskabsmødet sluttede kl.21.10 og Kim takkede for et godt møde.
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