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BESTYRELSENS BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. april 2009. 
 

ELPRODUKTIONEN: (1.1. - 31.12.2008) 
Vindens energiindhold i 2008 blev på 100,2 % af et normalt vindår. 
  

• SSV1: (Klinteby-Menstrup) 3.147.627 kWh. svarende til 93 % af den beregnede elproduktion. 
• SSV2: (Jenstrup) 2.428.363 kWh. svarende til 116 % af den beregnede elproduktion. 

Dermed blev den samlede elproduktion (SSV1 + SSV2) i alt på 5.575.990 kWh., svarende til ca. 102 % af 
den beregnede el-produktion i et gennemsnitsår. 
 
ÅRETS UDBYTTE: 
• SSV1 Klinteby-Menstrupmøllerne (andelsnumrene 1-3375)  
• SSV2 Jenstrupmøllerne (andelsnumrene 3376-5475) 
 
Til interessenter i SSV1, blev der i 2008 udbetalt i alt kr. 265 kr. pr andel. 
Opnået elpris fra produktionen i SSV1: 38,7 øre pr kWh. 
Årets overskud før udlodning blev på 855.741 kr. Årets udlodning 894.375 kr. Årets nettoresultat: -7.894 kr. 
 
Til interessenter i SSV2, blev der i 2008 udbetalt i alt kr. 410 pr andel. 
Opnået elpris fra produktionen i SSV2: 44,0 øre pr kWh. 
Årets overskud før udlodning blev på 879.196 kr. Årets udlodning 861.000 kr. Årets nettoresultat: 18.196 kr. 
 

Opnåede afregningspriser øre/kWh 2008
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UDGIFTER TIL DRIFT - OG VEDLIGEHOLDELSE:  
 
SSV1. Klinteby-Menstrupmøllerne 
De samlede udgifter til drift- og vedligeholdelse af Klinteby- Menstrupmøllerne blev på 258.867 kr. 
Svarende til 8,4 øre pr. produceret kWh. Udgifterne blev lidt mindre end budgetteret. 
I gennemsnit af alle årene 1988-2008, har de samlede udgifter til drift- og vedligeholdelse i SSV 1, inkl. alle 
forbedringer, udgjort 8,9 øre pr. produceret kWh.  
Udgifter til administration, forsikring og diverse udgør 4,6 øre pr produceret kWh i 2008. 
Dermed bliver de samlede udgifter til drift, vedligeholdelse og administration på 13,2 øre pr produceret kWh. 
 
SSV2. Jenstrupmøllerne. 
Udgifterne til drift- og vedligeholdelse af Jenstrupmøllerne blev i år 2008 på 62.851 kr. Svarende til 2,6 øre 
pr kWh. Dertil skal lægges leje af mølleplacering på 2,3 øre pr kWh., samt forsikring og administration på i 
alt 3,4 øre pr kWh.. I alt 8,3 øre pr kWh. 
Jenstrupmøllerne er uhyre driftsikre og kører meget tilfredsstillende med meget lave drift- og 
vedligeholdsudgifter. 
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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 1988-2008 

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

KAPITAL 
KLINTEBY 

ANDELSPRIS  
KR.2700  

MENSTRUP 
ANDELSPRIS  

KR.2900 

JENSTRUP 
ANDELSPRIS  

KR.3525 

 
PRO- 
DUK- 
TIONS 

ÅR 

 
SAMLET 

EL- 
PRODUK- 

TION  
kWh. 

I PROCENT 
AF ET 

NORMALÅR
Tal i ( ): 
Vindens 

energiindhold
KR.  AFKAST KR  AFKAST KR AFKAST 

1988 00836.792  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 2.920.121 87 (91) 300 11,1 % 300 10,3 % - - 
1998 5.221.937 107 (100) 450 16,7 % 450 15,5 % 250 7,1 %***) 
1999 5.266.355 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 % 
2004 5.134.159 94(91) 200 7,4 % 200 6,9 % 510 14, 5% 
2005 4.637.178 85 (86) 170 6,3 % 170 5,9 % 330 9,4 % 
22000066  44..550022..223344  8822  ((8855))  220000  77,,44  %%  220000  66,,99  %%  229955  88,,44  %%  
2007 5.290.903 97(106) 155 5,7% 155 5,3% 375 10,6% 
22000088  55..557755..999922  110022((110000))  226655  99,,88%%  226655  99,,11%%  441100  1111,,66%%  
I ALT 84.891.790 95,6 (95,1) 7344 13,8 % 6710 12,2 % 4495 12,2 % 

*) 6 måneders produktion. **) 3 måneders produktion. ***) 8 måneders produktion 
 
BUDGET FOR 2009 (se vedlagte årsregnskab)  
 
Faste priser for vindkraft på markedsvilkår. 
Vi har valgt at prissikre produktionen for 2009 i både SSV1 og SSV2.  
Den 14. april 2008 prissikrede vi produktionen fra SSV 1 til 39,58 øre/kWh, i perioden 1.7.2008 til 
31.12.2009 
Den 20. maj 2008 prissikrede vi produktionen fra SSV 2 til 44,34 øre/kWh, i perioden 1.7.2008 til 
31.12.2009  
 
SSV1: Udbetaling af udbytte for 2009: 
Bestyrelsen foreslår, at der kun foretages en afregning, der vil blive udbetalt den 31. januar 2010, i form af en 
slutafregning. 
 
 
SSV2: Udbetaling af udbytte for 2009: 
Bestyrelsen foreslår en a’ conto udbetaling på 75 kr. pr andel i de første 3 kvartaler.  
I fjerde og sidste kvartal, vil vi så som sædvanlig foretage årets slutafregning.  
Udbetalingsterminerne for år 2009: 30. april, 31. juli, 30. okt. og slutafregning den 29. jan. 2010. 
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Vindmølleprojektet ved Kyse: 
Den 7. august 1997 sendte vi vores første ansøgning om opstilling af 3 stk. vindmøller sydvest for Kyse. 
Siden er der løbet meget vand i havet, idet projektet ikke kunne opnå det nødvendige flertal i det tidligere 
Storstrøms Amt, men vi holdt stædigt ud og når lejlighed bød sig, genfremsendt vi vores ansøgning. 
 
Den 3. december 2007 besluttede Økonomiudvalget i Næstved Kommune at igangsætte planlægningen for et 
vindmølleområde sydvest for Kyse. 
Der blev indledt et godt og konstruktivt samarbejde med forvaltningen i Næstved Kommunen. Planlægningen 
gik i gang, vi fik udarbejdet et debatoplæg om projektet, som blev sendt i offentlig høring fra den 9. 
september til den 7. oktober 2008. 
I debatoplægget stod der bl.a.: ”Såfrem projektet gennemføres indenfor skrotnings- og udskiftsordningens 
rammer, vil de tre 250 kW møller ved Menstrup Bjerg og de fire 250 kW møller ved Klinteby blive nedtaget.” 
Kommunen modtog ingen bemærkninger til projektet i debatperioden. 
 
Derefter skulle der udarbejdes Kommuneplantillæg, Vurdering af virkning på miljøet (VVM) og 
miljøvurdering af planforslag (MV). 
At få udført disse opgave påhviler også bygherren, (d.v.s. os). Kommunen bestemmer indholdet, mens vi skal 
sørge for at få udarbejdet dokumentation om og indhold til disse rapporter. 
Til dette arbejde havde vi brug for hjælp udefra og derved har vi også påtaget os nogle omkostninger, der 
rettelig hører hjemme i  det kommende SSV3. 
Bestyrelsen havde, via en generalforsamlingsbeslutning, grønt lys til at arbejde videre med planlægningen af  
en udvidelse, til også at omfatte et SSV3.  Da vi tidsmæssig var meget presset, på grund af 
”Skrotningsordningen”, der udløber med udgangen af 2010, besluttede vi at igangsætte arbejdet med 
udarbejdelse af VVM, MV og Lokalplan, vel vidende at vi derved yder et lån til det kommende SSV3. Dette 
lån skal naturligvis forrentes med en passende udlånsrente og tilbagebetales, når SSV 3 er stiftet.    
I midten af august hyrede vi firmaet Orbicon (tidligere Hedeselskabet Miljø og Energi), der har kompetencer 
til at udføre disse opgaver og fik en aftale på plads. Arbejdet tog 3½ måned og blev afsluttet sidst i 
november. 
På Byrådsmødet den 16. februar 2009 vedtog et enigt byråd ”Lokalplanforslag for vindmøller ved Kyse”. 
(Punkt 26 på dagsordenen). I Byrådets anbefaling af vindmølleprojektet er det ingen betingelse, at vi skal 
nedtage de 7 gamle møller i SSV1, for at få tilladelse til det nye projekt ved Kyse.  
Med den beslutning er vi frit stillet og behøver ikke nu at skrotte de gamle møller i SSV 1, før vi selv 
finder det rigtigt og betimeligt.  
Den 24. februar blev Kommuneplantillæg nr. 9, VVM og MV offentliggjort med en høringsfase på 8 uger. 
Høringsfasen slutter den 21. april 2009.  
Kommuneplantillæg nr. 9, VVM og MV kan man finde på Næstved Kommunes hjemmeside 
www.naestved.dk/ , eller på vores hjemmeside www.ssv1.dk/, hvor der er link til publikationerne. 
  
Vindmølleprojektet ved Kyse drejer sig om 2 stk. 2,3 MW møller, med en tårnhøjde på 80m og en totalhøjde 
til vingespids på 126,5m. Aftalen er, at SSV bliver ejer af den ene mølle og lodsejerne Arne Pedersen og Ole 
Petersen i fællesskab bliver ejere af den anden mølle. 
  
Når høringsfasen er slut og projektet er endelig godkendt i Byrådet, forhåbentlig sidst i maj måned, kan vi få 
udarbejde et tilbudsmateriale, indhente de nødvendige tilbud og derefter kan vi fremvise et egentligt 
etableringsbudget. Når vi har dette på plads, kan vi begynde at udbyde salg af andele til projektet. 
 
Pt. har vi af gode grunde ikke et færdigt salgsmateriale, men de foreløbige beregninger ser således ud: 
Udbud af 5400 vindmølleandele til en pris på ca. 4500 kr. Tilbagebetalingstid incl. forrentning på ca. 10-12 
år. 
Vi vedlægger en uforpligtende ikke bindende tilsagnserklæring. Er man interesseret i allerede nu at 
forhåndsreservere køb af andele i SSV3, skal man blot udfylde tilsagnserklæringen og sende den til 
Sydvestsjællands Vindmøllelaug I/S V/ Hans Madsen, Sandvedvej 46, 4262 Sandved.. 
 
Hermed siger bestyrelsen ”vel mødt” på generalforsamlingen den 28.april og ønsker alle ”God vind” 
fremover.  Med venlig hilsen Bestyrelsen. 

http://www.naestved.dk/
http://www.ssv1.dk/

