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BESTYRELSENS BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN ONSDAG DEN 14. april 2004. 

 
ELPRODUKTIONEN 2003: (1.1.2003-31.12.2003) 
Vindens energiindhold i 2003 blev på 86,8 % af et normalt vindår og dermed det femte år i træk, hvor 
vindens energiindhold er under gennemsnittet. 

• SSV1: (Klinteby-Menstrup) 2.562.583 kWh. svarende til 76 % af den beregnede 
elproduktion. 

• SSV2: (Jenstrup) 2.018.724 kWh. svarende til 96 % af den beregnede elproduktion. 
Hermed blev den samlede elproduktion (SSV1+SSV2) i alt på 4.581.307 kWh., svarende til ca. 84 % af den 
beregnede el-produktion i et gennemsnitsår. 
 
ÅRETS UDBYTTE: 
• SSV 1 Klinteby-Menstrupmøllerne (andelsnumrene 1-3375) 
• SSV 2 Jenstrupmøllerne (andelsnumrene 3376-5475) 
 
Til interessenter i SSV 1, blev der i 2003 udbetalt 150 kr. pr. andel. 
Årets overskud før udlodning blev på 460.562 kr. Årets udlodning 488.850 kr. 
Årets nettoresultat: -28.288 kr.   
  
Til interessenter i SSV 2, blev der i 2003 udbetalt 460 kr. pr. andel. 
Årets overskud før udlodning blev på 972.520 kr. Årets udlodning 966.000 kr.  
Årets nettoresultat: 6.520 kr. 
 
I tabel 1 er der opstillet en samlet oversigt over produktionsresultater og udbetalte udbytter siden starten i 1988.  
TABEL 1 SSV produktionsresultater og afregning til interessenterne 1988-2003 

UDBYTTE TIL INTERESSENTERNE 
KR. PR. ANDEL OG AFKAST AF DEN INVESTEREDE KAPITAL 

KLINTEBY 
ANDELSPRIS  

KR.2700  

MENSTRUP 
ANDELSPRIS  

KR.2900 

JENSTRUP 
ANDELSPRIS 

KR.3525 

 
PRODUK

- 
TIONS 

ÅR 

 
SAMLET 

EL- 
PRODUK- 

TION  
kWh. 

I PROCENT 
AF ET 

NORMALÅR 
Tal i ( ) 
Vindens 

energiindhold KR.  AFKAST KR  AFKAST KR AFKAST 
1988 836.792  188    6,9 % *) - - - - 
1989 1.846.139  616 22,8 % 170 5,9 %**) - - 
1990 3.597.480 106 (114) 590 21,8 % 590 20,3 % - - 
1991 3.226.521 95 (100) 425 15,7 % 425 14,7 % - - 
1992 3.528.070 104 (101) 455 16,8 % 455 15,7 % - - 
1993 3.541.530 105 (105) 500 18,5 % 500 17,2 % - - 
1994 3.846.080 114 (109) 575 21,3 % 575 19,8 % - - 
1995 3.471.090 103 (95) 575 21,3 % 575 19,8 % - - 
1996 2.648.030 78 (81) 375 13,9 % 375 12,9 % - - 
1997 2.920.120 87 (91) 300 11,1 % 300 10,3 % - - 
1998 5.219.933 107 (100) 450 16,7 % 450 15,5 % 250 7,1 %***)
1999 5.196.504 95 (86) 330 12,2 % 330 11,4 % 415 11,8 % 
2000 5.596.941 102 (95) 250 9,3 % 250 8,6 % 500 14,2 % 
2001 4.664.972 85 (80) 300 11,1 % 300 10,3 % 450 12,8 % 
2002 4.957.959 91(95) 275 10,2 % 275 9,5 % 500 14,2 % 

2003 4.581.307 84(87)  150 5,6 % 150 5,2 % 460 13,1 % 
I ALT 59.751.324 97 (96) 6354 15,2 % 5720 13,7 % 2575 13,2 % 

*) 6 måneders produktion. **) 3 måneders produktion. ***) 8 måneders produktion 
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   DRIFT - OG VEDLIGEHOLDELSE:  
Vi har i det forløbne år været forskånet for større reparationer og derved har omkostningerne til drift og 
vedligeholdelse kunne holdes nede på et meget tilfredsstillende lavt niveau.  
 
SSV 1. Klinteby-Menstrupmøllerne 
Udgifterne til drift og vedligeholdelse af Klinteby- Menstrupmøllerne blev i år 2003 på 134.000 kr. 
Svarende til 5,3 øre pr kWh.  
I gennemsnit af alle årene 1988-2003 er der blevet anvendt 8,5 øre pr. kWh, til drift og vedligeholdelse i 
SSV 1. 
Udgifter til administration, forsikring og diverse udgør 4,1 øre pr. kWh. I 2003. 
Dermed bliver de samlede udgifter til drift, vedligeholdelse, administration m.m. på 9,4 øre pr. kWh. 
 
SSV 2. Jenstrupmøllerne. 
Udgifterne til drift og vedligeholdelse af Jenstrupmøllerne blev i år 2003 på 79.000 kr. Svarende til 4,0 øre 
pr. kWh. Dertil skal lægges leje af mølleplacering på 3,1 øre pr. kWh. samt forsikring og administration på i 
alt 4,6øre pr. kWh. 
Dermed bliver de samlede udgifter til drift, vedligeholdelse, administration m.m. på 11,7 øre pr. kWh. 
 
Bonus Energy A/S, der har leveret og servicerer vores to Bonusmøller ved Jenstrup, tilbød os i sommeren 
2003 et pakketilbud, hvor vi ville få ombyttet vores nu mere end 5 år gamle gear med nye/nyrenoverede 
gear. De nye gear havde forstærkede lejer og forbedrede offline oliefiltre. Tilbuddet lød på 50.000 kr. pr. 
mølle, altså reelt kun betaling for arbejdsudgifterne. Bestyrelsen besluttede naturligvis at takke ja til 
tilbuddet, og her først i februar blev forbedringerne foretaget. Disse forbedringer vil naturligvis øge 
driftsudgifterne i 2004, men vil samtidig minimere risikoen for de meget kostbare gearhavarier, i mange år 
frem!  
 
BUDGET FOR 2004 (se vedlagte årsregnskab)  
SSV 1. Klinteby-Menstrupmøllerne. 
El-produktionen for Klinteby-Menstrupmøllerne bliver afsat gennem DV-Energi, der sælger el-
produktionen på det frie el-marked, til den bedst opnåelige pris. Derudover modtager vi et Co2 tillæg på fra 
0 øre til 10 øre pr. kWh, alt afhængigt af, hvilken kWh pris der bliver handlet el til på Nordpool i Oslo, 
børsen for handel med elektricitet i Skandinavien. 
 
SSV 1: Udbetaling af udbytte for 2004: 
Bestyrelsen foreslår, at der kun foretages en afregning, der vil blive udbetalt den 31. januar 2005, i form 
af en slutafregning. 
 
SSV 2. Jenstrupmøllerne. 
Jenstrupmøllerne er sikret en afregningspris på 60 øre pr. kWh. frem til slutningen af 2004. Derefter 
bortfalder vindmølletilskuddet på 17 øre pr. kWh og afregningsprisen bliver derefter 43 øre pr. kWh indtil 
møllerne bliver 10 år.  
 
SSV 2: Udbetaling af udbytte for 2004: 
Bestyrelsen foreslår en a’ conto udbetaling på 125 kr. pr. andel i de første 3 kvartaler.  
I fjerde og sidste kvartal vil vi så som sædvanlig foretage årets slutafregning.  
Udbetalingsterminerne for år 2004/05: 30. april, 30. juli, 29. okt. og slutafregning den 31. jan. 2005. 
 
Et hjertesuk: Husk at oplyse os om flytning og ændring af kontonummer til overførsel af udbyttet fra 
møllelauget. Vi har mange, henholdsvis breve og udbytteoverførsler, der kommer retur. Vi har ikke 
ressourcer til at udføre det detektivarbejde det er, at finde frem til de rette ejermænd!  
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SSV har fået egen hjemmeside: http: www.ssv1.dk 
Erling Mikkelsen har designet en hjemmeside for vindmøllelauget, således at relevante oplysninger altid er 
tilgængelige for interessenterne. Her kan man finde: sidste nyt, vedtægter, bestyrelsesmedlemmer, 
regnskab, beretning og referater fra generalforsamlingen. Her kan man løbende følge med i opnåede 
resultater, i forhold til budgetterede, m.m. Siden er fortsat under udvikling. Vi takker Erling for et flot 
stykke arbejde. 
Klik ind på: www.ssv1.dk og følg løbende med i, hvad der rører sig i vores vindmøllelaug. 
 
ELEKTRONISK POST:  
Interessenter, der ønsker at modtage nyhedsbreve, generalforsamlingsreferater, m.m.,  via e-mail, skal gøre 
følgende: 

• Send en mail til: geje@stofanet.dk med følgende titel: ”SSV mailliste” samt én af nedenstående 
tre tekstmuligheder, efterfulgt af navn og adresse:  

1. Undertegnede har andele i SSV1 og ønsker at blive optaget på maillisten for SSV1 
2. Undertegnede har andele i SSV2 og ønsker at blive optaget på maillisten for SSV2 
3. Undertegnede har andele i både SSV1 og SSV2 og ønsker at blive optaget på maillisten for SSV1 

og SSV2. 
Der kan være enkelte ting, som kun vedrører interessenter i det ene selskab, derfor oprettes 2 maillister, 
henholdsvis SSV1 og SSV2.  
 
SITUATIONEN FOR VINDKRAFT I DANMARK, HVORDAN TEGNER FREMTIDEN SIG? 
 
SSV 1. Klinteby-Menstrupmøllerne. 
Den 1. januar 2003 trådte nye afregningsregler i kraft for vindmøller i Danmark. For SSV1 vedkommende 
betød det, at der ikke længere var en fast afregningspris, men at el-produktionen skulle afsættes på det 
liberaliserede frie marked for handel med elektricitet. Vi har som tidligere oplyst valgt at overlade dette 
salgsarbejde til DV-Energi. 
DV-Energi afsætter mere end 85 % af den el-produktion som de danske vindmøller, der er ældre end 10 år, 
producerer. Hovedparten af denne el-produktion bliver fortrinsvis afsat via Nordpool, der er 
markedspladsen for handel med el i Skandinavien. Priserne på dette marked reguleres time for time, og kan 
svinge fra 0 øre til over 1 krone pr. kWh, afhængigt af efterspørgsel/forbrug. Nordpool taler endog om, at 
prisen skal kunne gå i minus, hvis udbuddet er større end efterspørgslen. Den månedlige gennemsnitlige 
spotmarkedspris har de sidste 12 måneder svinget fra 18,8 – 31,4 øre pr. kWh. 
Som det fremgår af SSV1 regnskab, er den samlede afregningspris for 2003 på 25,8 øre pr. kWh.  
På grund af lave drift-og vedligeholdelsesudgifter, har vi kunnet præstere et afkast på over 5 % af den 
investerede kapital. Sker der imidlertid alvorlige tekniske nedbrud, kan vi hurtigt stå i en situation, hvor der 
ikke er økonomi i at foretage den nødvendige reparation, der skal til, for at få møllen i produktion igen. 
Eksempelvis udskiftning af en gearkasse til over 300000kr.  
I en sådan situation, bliver vi tvunget til at overveje, om det er økonomisk forsvarligt at foretage denne 
reparation, eller om møllen skal skrottes; eller om vi kan finde andre løsninger?  
Denne situation har medført, at flere vindmøllelaug i Danmark har valgt at sælge deres vindmølle/er og 
dermed nedlægge vindmøllelauget. Der kan være andre årsager til dette, men grundlæggende er det, at 
økonomien i disse laug er blevet for dårlig. Økonomien hænger simpelthen ikke sammen mere og derfor har 
man slået til, når der har været et købstilbud af en vis interesse.  
Bestyrelsen har, for SSV1 vedkommende, også været inde i disse overvejelser. Disse overvejelser startede, 
fordi vi fik et konkret købstilbud. Vi undersøgte derfor mulighederne (pris og vilkår) for et eventuelt salg af 
vores 7 Denconmøller, men har endnu ikke fundet tilbuddene attraktive nok. Vi vil imidlertid gerne have en 
drøftelse af disse muligheder på den Ordinære Generalforsamling den 14. april. Også for at få 
generalforsamlings holdning til dette spørgsmål. Under alle omstændigheder, kan et salg af vores 
Denconmøller ikke komme på tale, uden en forudgående generalforsamlingsbeslutning. 
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Bestyrelsen er af den opfattelse, at 2003 var ”rædselsåret”, og vi mener, der kan skimtes lys for enden af 
tunnelen, blot vi ruster os med lidt tålmodighed. Eksperterne forudser stigende elpriser i de kommende år. 
Politisk kan der også ske ændringer, og da yderligere forringelser stort set ikke er mulige, kan det kun blive 
til det bedre! 
 
SSV2. Jenstrupmøllerne. 
Som nævnt under afsnittet ”Budget for 2004”, kender vi afregningsprisen på vindmøllers el-produktion de 
første 10 år. Det vil sige, indtil 20. april 2008, kender vi afregningsprisen for el-produktionen fra SSV2. 
Derefter skal el-produktionen afsættes på det frie marked for handel med el. Hvad prisen på dette marked er 
til den tid, er der ingen der ved, men eksperterne forudser stigende priser de kommende år. Så fremtiden for 
SSV2, ser med vores øjne ganske fortrøstningsfuld ud. 
 
 
  Hermed siger bestyrelsen ”vel mødt” på generalforsamlingen den 14. april og ”God vind” fremover. 
 
Med venlig hilsen   
Bestyrelsen 
 
 
 
  
 
Fra Generalforsamlingen den 10. april 2003: 
Beslutningsreferat fra den Ordinære Generalforsamling for SSV1 og SSV2 torsdag den 10. april 2003 

i Centergården, Søndergade 28, Hyllinge 4700 Næstved  
 I mødet deltog 35 interessenter. 

1. Niels Kragholm, der blev valgt som dirigent, konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved Hans Madsen. Den blev godkendt uden indsigelser. 
3. Forelæggelse af regnskab og budget, ved Erling Mikkelsen. Der blev godkendt uden indsigelser. 
4. Bestyrelsens forslag om ret til køb af f. eks. vindenergiaktier for op til 40 % af reservekapitalen 

blev trukket, da et stort flertal af forsamlingen tilkendegav ønske om sikkerhed frem for udsigt til 
større tab eller fortjeneste. 

5. Hans Madsen, Niels Kragholm og Arne Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen uden 
modkandidater. 
Som 1. suppleant blev valgt Alex Hansen Fyrrevænget 10, Næstved. Tlf. 55726595 
Som 2. suppleant blev valgt Poul Schelde Palmevænget 9, Fuglebjerg. Tlf. 55 45 34 41. 

6. Som revisor blev valgt Leif Nielsen, Ahornsvej 14, Sandved og Ivan Olsgaard, Thit Jensens Vej 3, 
Næstved. 

7. Eventuelt: Intet. 
 
Som ordstyrer Niels Kragholm. - Som referent Gert Nielsen. 


