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Kære interessenter i Sydvestsjællands Vindmøllelaug SSV1 I/S 
 

Afregning:  
Afregningen for kalenderåret 2017 vil blive overført til din konto den 23. januar 2018. 

500 kr. pr. andel  

Hvis du vil følge med kvartal for kvartal, kan det gøres på vores hjemmeside under Resultat, 

link: http://www.ssv1.dk/  

 

Året, der gik:  
På Sjælland var vindens energiindhold i 2017 på ca. 104 % af et såkaldt ”gennemsnitsår”. Altså et godt vind år. 

El-produktion blev på 1.568.981 kWh. Vi havde budgetteret med 1.600.000 kWh. (98 % af det budgetterede).   

Hertil skal siges, at vi har haft en mølle ved Klinteby ude af drift siden august 2017, fordi vi vurderer, at udgiften til 

reparationen (udskiftning af et leje i gearkassen), ikke ville være rentabel at udføre, med de nuværende lave el-

afregningspriser. Vi afventer derfor bedre el-afregningspriser, før en eventuel reparation af Klinteby C møllen 

igangsættes.  

Hvis du vil følge produktionen måned for måned, kan det gøres på vores hjemmeside under Produktion, 

link: http://www.ssv1.dk/ 

 

Afregningspriser 2017:  
Afregningspriserne på ”Nord Pool spot”, hvor El-produktionen fra vindmøller handles, er fortsat på et lavt niveau. De 

månedlige gennemsnitspriser har svinget fra 17,2 – 28,0 øre/kWh., med et gennemsnit på ca. 21,3 øre/kWh. 

 

Link til Nordpool fra vores hjemmeside under Links http://www.ssv1.dk/ 

 

Produktionen har været afregnet på en puljeordning i 2017, hvor Vindenergi Danmark låser priserne for et kvartal af 

gangen.  

2017 er afregnet til i gennemsnit 22,0 øre/kWh, hvilket var pænt over vores budget på 17,2 øre/kWh. 

Vi har besluttet at forblive i puljeordningen i 1. kvartal 2018 og derefter gå over til spotpris i sommerhalvåret.  

Den faste pris for første kvartal 2018 er på 21,39 øre/kWh i puljeordningen.  

Dermed starter året i puljeordningen markedsmæssigt på samme niveau som sidste års gennemsnitspris.  

    

Hvis du vil følge afregningsprisen måned for måned, kan det gøres på vores hjemmeside under 

Afregning, se afregnet kwh pris, link: http://www.ssv1.dk/  

 

Drift og vedligeholdelse: 
Med de fortsatte lave el-afregningspriser, har vi hele tiden fokus på omkostningerne. Er der behov for en større reparation, 

bliver det en ”cost/benefit” beregning, der bliver afgørende for, om reparationen skal udføres. Derfor har vi i øjeblikket 

Klinteby C møllen ude af drift pga. et lejenedbrud i gearkassen. 

Vi kan dog glæde os over, at vores driftsomkostninger i 2017 er faldet markant, således at vi nu igen har overskud på den 

daglige el-produktion!  

De samlede drift- og vedligeholdelsesomkostninger i 2017 blev på kun 8,8 øre/kWh.  

    

Tilbud om tilbagekøb af andele i SSV1 I/S til 225 kr./andel: 
De 3 Menstrup møller blev som bekendt solgt og nedtaget i 2017, dette gav en ekstraordinær indtægt på 500 kr./andel, der 

nu bliver udbetalt til interessenterne.  

De 3 Menstrup møller blev i 1989 opført via salg af 1255 andele. Det er disse andele, vi nu kan tilbyde at tilbagekøbe til 

en pris af 225 kr./andel. Fratrukket egne andele 116 stk. bliver det 1139 andele vi kan tilbyde at tilbagekøbe. 

Der er nu gået 30 år siden vi stiftede SSV1 og de fleste interessenter har været med lige fra starten, så det er ikke kun 

vindmøllerne der bliver ældre, det gør vi som interessenter også. Derfor har bestyrelsen besluttet at tilbyde tilbagekøb af 

det antal andele, der repræsenterede Menstrup møllerne. 

Den fremtidige indtjening bliver på ingen måde prangende. I 2016 havde vi som bekendt et underskud på selve driften af 

vindmøllerne. Vi budgetterer med et overskud på ca. 25,-kr./andel for 2018 og fremefter! 

Når de 1139 andele er tilbagekøbt vil overskud pr. andel blive ca. 35 % større. 
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Er du interesseret i at benytte dig af vores tilbagekøbstilbud på 225,-kr/andel, så bliver de 1139 andele tilbagekøbt efter 

princippet ”først til mølle”! Og beløbet bliver overført til din konto umiddelbart efter, at vi har modtaget dit ønske om 

salg af dine andele. Ved salg af alle dine andele i SSV1, udtræder du af interessentskabet. 

Hvis du ønsker at sælge dine andele i SSV1, så send en e-mail til erling.mikkelsen@mail.dk  

 

 

Hvordan ser fremtiden ud? 
De 4 Klinteby møller kører videre, dog med den ene vindmølle ude af drift på ubestemt tid. I vores budget for 2018, 

budgetter vi derfor kun med el produktion fra 3 vindmøller.  

El-afregningspriserne er dog steget lidt de sidste par år, således, at vi nu kan budgettere med et lille plus på bundlinjen. 

Der er dog stadig ikke økonomi til at foretage de store reparationer, men vi vil fortsætte driften, så længe der er plus på 

bundlinjen. Så tror og håber vi på svagt stigende el-afregningspriser de kommende år. 

Skulle der vise sig en mulighed for at afhænde/sælge de sidste 4 vindmøller ved Klinteby, så vil bestyrelsen naturligvis 

vurdere fordele og ulemper ved et sådan tilbud.  

Et evt. salg, skal dog altid først godkendes på en lovligt indkaldt Generalforsamling!    

 

Til brug for selvangivelsen for 2017 bliver det u-reviderede regnskab lagt på vores hjemmeside primo februar.  

Gå ind under Regnskaber for det Vindmøllelaug, du skal bruge regnskabet for og print det ud.  

Nøgletal til SKAT står til venstre på forside.  

Generalforsamlingen bliver afholdt i Centergården, Søndergade 28, Hyllinge, 4700 Næstved, 

mandag d. 23. april 2018 kl. 19.30.  

Dagsorden, beretning og regnskab bliver udsendt til de enkelte andelshavere, minimum 14 dage før Generalforsamlingen.  

Dagsordenen vil ligeledes kunne ses på hjemmesiden under Sidste nyt, primo marts måned.  

Hermed ønskes alle et Godt Nytår.  

 

Sydvestsjællands Vindmøllelaug I/S  

Hans Madsen    Erling Mikkelsen  

Formand    Kasserer og web ansvarlig  

Tlf.: 51 21 59 69   Tlf.: 55 44 44 02 
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