Lynettens Vindkraft I/S
Læssøesgade 9, 3.th.
2200 København N
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Referat fra interessentskabsmødet den 18. marts 2013
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 2012
 Driftsbudget for 2013
5. Indkomne forslag
6. Valg af ledelse:
3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg.
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Kim Birkholm Frederiksen blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt.
15 interessenter var fremmødt.

2. Valg af referent og stemmetæller
Sussanne Blegaa blev valgt til referent.

3. Ledelsens beretning fra det forgangne år.
Formanden konstaterede, at samarbejdet i bestyrelsen stadig fungerer godt. Formanden gav herefter ordet til
de bestyrelsesmedlemmer, som har særlige ansvarsområder.
Ledelsens beretning er aftrykt i Nyhedsbrevet fra februar 2013.
Der var diskussion om evt. at lave en forældelsesfrist for udbetaling af udbytte på andele, hvor andelsejerne
ikke kan opspores. Bestyrelsen gav udtryk for, at det godt kan fungere med den nuværende procedure hvor vi
indtægtsfører ikke-udbetalt udbytte som er mere end 5 år gammelt.
Jens Anker fortalte om at mølle 7 har fået beskadiget hovedlejet for nogle få dage siden. Vi afventer et bud
på reparation fra Siemens. Der er også taget kontakt til vindmølleforeningen og forsikringsselskabet. Det
bliver derfor måske svært at overholde årets budget.
Der blev spurgt til, hvor store beløb det kan betale sig at bruge på reparation. Der blev svaret, at det skal
vurderes i forhold til, at en mølle producerer for ca. 300.000 kr om året, og at møllerne kan forventes at
producere 6 år endnu.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af
- Revideret regnskab for 2012
- Driftsbudget for 2013
Hans Chr. gennemgik regnskabet for 2012. Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 280 kr. pr. andel som det fulde udbytte for
2012.
Budgettet forudsætter elpris på 34 øre/kWh.
Spørgsmål om negative afregningspriser i juledagene: Lynetten mistede 30.000 kr på den konto. Der kan
monteres en dims i møllen, som via nettet kan afbryde møllen. Dimsen koster 5000 kr plus en
opsætningsafgift på ca. 2000 kr plus etablering af internet. Det kan nok ikke betale sig. Bestyrelsen
undersøger om der er andre muligheder. Vi må ikke selv lukke møllerne ned, når priserne bliver negative.
Den elektriske energi går ikke tabt, når prisen er negativ. Den sælges typisk til Norge, hvor der så skrues ned
for vandkraften.
Budgettet for 2013 blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af ledelse
Hans Chr. Sørensen, Kim Birkholm Frederiksen og Jens Anker Hansen 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.
Spørgsmål: Ingrid har forgæves prøvet at melde sig til elselskabet Vindstød og samtidig afmelde sig fra
Modstrøm. Problemet blev ikke opklaret. Det er svært at sammenligne priser på Vindstød og Modstrøm, da
de har forskellige bindingsperioder. Men prisforskellen er meget lille. Vindstød er et andelsselskab, som er
stiftet af Vindenergi.dk.

Jens Anker fremlagde problemet om fastfrysning eller ej af elpriserne. Vandstanden i de norske
magasiner er lav for øjeblikket, det tyder alt andet lige på, at priserne vil stige.
Interessentskabsmødet sluttede kl. 20.30. og Kim takkede for et godt møde.

18. marts 2013
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Referent: Sussanne Blegaa
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