Lynettens Vindkraft I/S
Rhodesiavej 2
2770 Kastrup
SE Nr. 1866 1101

Referat fra interessentskabsmødet den 19. marts 2018
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 2017
 Driftsbudget for 2018
5. Indkomne forslag
 Ingen indkomne forslag.
6. Valg af ledelse:
2 medlemmer (Sussanne Blegaa og Alena Løvenfeldt), der begge genopstiller. Yderligere et medlem
skal indvælges. 2 suppleanter skal vælges, idet Knud Johnsen ikke genopstiller.
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant. Erik Brandt (genopstiller), Hans Chr. Fink (genopstiller)
8. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Kim Birkholm blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt.
20 interessenter var fremmødt.
2. Valg af referent og stemmetæller
Sussanne Blegaa blev valgt til referent.
3. Ledelsens beretning fra det forgangne år.
Jens Anker redegjorde for møllernes drift og tilstand:
Gear Oliefilter undersøgelser m.m.:
Mølle 4: Intet tyder på unormalt slid i gearet.
Mølle 5: Ingen metalpartikler i filtrene, men filtrene er rustrøde, hvilket tyder på at et tandhjul er løst på
akslen. Gearet er blevet undersøgt af Siemens og meget grundigt af en potentiel køber, intet unormalt fundet.
Men i januar 2016 blev det konstateret at gearet lød træt, kling-klang lyde og vibrationer i tårnet, når møllen
kørte på stor generator ved lav vind, og sådan er det stadig, men der er ikke konstateret nogen forværring.
Mølle 6: Der er metalpartikler i filtrene, men ikke så mange som ved tidligere undersøgelser. Håber det går i
sig selv igen.
Mølle 7: Mange metalpartikler i filtrene, ikke alvorligt endnu, men havari kan være på vej.
Generatorer:
Vi har i modsætning til vores søsterpark Pøl på Als ikke haft problemer med defekte lejer. Det skyldes
formentlig at vi tidligt i forløbet diskuterede smøremidler med Bonus smøremiddel-ingeniør og besluttede at
smøre med kvalitetsfedt fra Klüber. Vi forventer derfor ikke leje-problemer.
Kortslutninger kommer pludseligt og bliver normalt accepteret af forsikringen.
Hovedlejer:
Jeg lytter efter støj og føler efter vibrationer, intet unormalt fundet. Men da vi for nogle år siden havde
hovedleje-havari mølle 7, skete det pludselig uden der var blevet hørt eller følt noget unormalt forud. Ved
inspektion af det defekte leje kunne man se, at det havde været undervejs længe, og det blev derfor ikke
accepteret af forsikringen.
Jens Anker fortalte også om, hvordan der stadig er god aktivitet mht. fremvisning af møllerne.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af
- Revideret regnskab for 2016
- Driftsbudget for 2017
Hans Chr. gennemgik regnskabet for 2017. Det fulde regnskab kan ses på hjemmesiden.
Herpå fulgte en række spørgsmål fra de fremmødte:
Spm. Hvordan kan vi undgå negative renter? Svar: Fordi vi har en aftale med Arbejdernes Landsbank.
Spm. Hvordan er det gået i 2018? Svar: Produktionen har været god indtil nu. Elpriserne har også været
gode.
Spm. Hvor længe kan møllerne køre endnu? Svar: Hvis der går en gearkasse, så kan det ikke betale sig at
reparere den, så længe prisen er under 30 øre/kWh. Men hvis der ikke sker store havarier, så forventes
møllerne at holde en del år endnu.
Spm. Hvordan går det med evt. salg til HOFOR? Svar: HOFOR vil næppe melder ud før de kan se økonomi
i et projekt med nye møller. Hvis HOFOR vil opføre nye møller næste år på stedet, så skal de ifølge
tilskudsordningen for 2018-2020 byde ind i efteråret, men det kan HOFOR næppe nå. Da det kræver et
godkendt projekt. Så vi ved for øjeblikket ikke, om og i givet fald hvornår HOFOR vil købe møllerne.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 75 kr. pr andel i marts 2018.
Hans Chr. gennemgik budgettet.
Spm. Har møllerne en skrotværdi? Svar: Det koster ca. lige så meget at tage møllerne ned, som vi kan få i
skrotværdi eller reservedele. Men tallene er forbundet med nogen usikkerhed. Vores møller er for store til
salg med henblik på transport til et andet sted.
Budgettet for 2018 blev enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af ledelse
Alena Løvenfeldt, Sussanne Blegaa blev valgt til ledelsen uden modkandidater.
Ingen meldte sig som kandidat til den sidste plads i ledelsen.
Dorte Lyngborg Friis blev valgt som 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.
Spm. Skal man tilmelde sig til Store mølledag? Svar: Nej, det er ikke nødvendigt. Jens Anker er der.

Interessentskabsmødet sluttede kl. 20.05, og dirigenten takkede for et godt møde.
Jens Anker takkede dirigenten og bestyrelsen og bød velkommen til den nye suppleant.
26. marts 2018

Signeret:
Referent: Sussanne Blegaa
Dirigent: Kim Birkholm

