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www.ssv1.dk 

e-mail: ssv@galleri-soli.dk 

Møde Den ordinære generalforsamling  

Mandag den 15. april 2013 kl. 19
30

 

I Centergården Hyllinge 

Deltagere Der var mødt i alt 46 interessenter til generalforsamlingen. 

  

  

Dagsorden 

 
1 Valg af dirigent. 

Hans Madsen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til 

interessenterne og at synge vindmøllesang med tekst af Gert Nielsen. 

Efter fælles sangen blev Niels Kragholm foreslået som dirigent. Der var 

ingen modkandidater og Niels blev valgt enstemmigt. 

Niels takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen blev 

lovligt indkaldt.  

 

2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år. 

Årets beretning blev præsenteret af Hans med den meget detaljeret 

gennemgang af møllernes produktion, afregningspriser og fremtidig 

udbygning af vindmøller i Næstved Kommune. Der kom et spørgsmål 

vedr. fremtiden for Klinteby møller. Hans svarede, at driften af møllerne vil 

fortsætte så længe produktionsomkostninger er mindre endt indtjeningen. 

Der var ikke flere bemærkninger fra forsamlingen og beretningen blev 

taget til efterretning. 

 

3. Forelæggelse af regnskab og budget. 

Regnskab og budget for SSV1, SSV2 og SSV3 blev forelagt af 

kassereren Erling Mikkelsen. Der var ingen kritiske bemærkninger. 

Alle regnskaber og budgetter blev godkendt enstemmigt. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen og interessenterne. 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

 5. Valg af medlemmer og 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 

På valg til bestyrelsen var Hans Madsen, Niels Kragholm og Arne 

Pedersen. 

Der var ingen modkandidater og alle medlemmer af bestyrelsen blev 

genvalgt pr. applaus. 

Som suppleanter blev Erik Harting og Jens Bruhn Olsen genvalgt. 

 

6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

Som revisorer blev Per Boe Larsen og Rasmus Østergård genvalgt. 

Som revisorsuppleant blev Gunnar Mathiasen genvalgt. 
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7. Eventuelt 

Der bliv spurgt hvordan interessenter i SSV1 bliver stillet ved evt. 
nedlæggelse af Menstrup møller i forbindelse med Saltø projektet. Hans 
forsikrede forsamlingen, at alle SSV1 interessenter får en rimelig 
økonomisk kompensation og der er ingen planer om et tvunget opkøb af 
andele. 


