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7. juni 2010 

Sydvestsjællands 
Vindmøllelaug I/S 
Sandvedvej 46 
4262 Sandved 
Tlf 55 45 65 18 
 51 21 59 69 
 
www.ssv1.dk 
e-mail: ssv@galleri-soli.dk 

Møde Den ordinære generalforsamling  
Onsdag den 7. april 2010 kl. 1930 
I Centergården Hyllinge 

Deltagere Der var mødt i alt 43 interessenter til generalforsamlingen. 
  
  
Dagsorden 
 
1 Valg af dirigent. 

Hans Madsen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til 
interessenterne og foreslog Niels Kragholm som dirigent. Niels blev valgt 
enstemmigt. 
Niels takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen blev 
lovligt indkaldt.  
 

2. Forslag fra bestyrelsen og interessenterne  
Der var ikke indkommet forslag fra interessenterne. 
Bestyrelsen kom med 2 forslag: 
a) Ændring af vedtægterne til SSV1 og SSV2 i § 6 stk. 1 og § 7 stk. 2, 3 

og 4. De foreslåede vedtægtsændringer skulle sikre, at der fortsat 
kan afholdes fælles generalforsamling i SSV1, SSV2 og SSV3, samt 
at de tre selskaber fortsat kan have fælles bestyrelse. 

b) Godkendelse af de udsendte vedtægter for SSV3 fra det stiftende 
møde den 15. oktober 2009. 

 
Begge forslag blev godkendt enstemmigt. 

 
3. Bestyrelsen beretning for det forløbne år. 

Hans orienterede om det forløbne år med en fokus på afregningspriser, 
vindenergi og opførelsen af vindmøller ved Kyse. 
Beretningen blev godkendt pr. applaus. 

 
4. Forelæggelse af regnskab og budget. 

Regnskab og budget for SSV1 og SSV2, samt byggeregnskab for SSV3 
blev forelagt af Erling Mikkelsen. 
Alle regnskaber og budgetter blev godkendt enstemmigt. 
 

 5. Valg af medlemmer og 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 
På valg var Erling Mikkelsen, Gert Nielsen, Tommy Bruun og Jozef 
Szuster. 
Alle medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt pr. applaus. 
Som suppleanter blev igen valgt Erik Harting og Vagn Jespersen 
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6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 
Som revisorer blev Per Boe Larsen og Ivan Olsgaard genvalgt. 
Som revisorsuppleant blev Gunnar Mathiasen genvalgt. 
 

7. Eventuelt 
Der blev spurgt om prisen for at sælge SSV1. Prisen er ukendt, da der 
ingen planer er at sælge SSV1. Hans fortalte om salg af andele i SSV3, 
som gik lynhurtigt. 

Forsamlingen takkede bestyrelsen for arbejdet med applaus. Til 
afslutning af generalforsamlingen viste Hans en diasshow om opførelsen 
af SSV3 møllen ved Kyse. 

 

 

 

 


