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I Centergården Hyllinge 

Deltagere Der var mødt i alt 35 interessenter til generalforsamlingen. 

  

  

Dagsorden 
 
1 Valg af dirigent. 

Formanden Hans Madsen indledte generalforsamlingen med at byde 
velkommen til interessenterne, efterfulgt af  SSV’s  vindmøllesang fra 
1989, der stadig er aktuel.  
Efter fælles sangen blev Rasmus Østergård foreslået som dirigent. Der 
var ingen modkandidater og Rasmus blev valgt enstemmigt. 
Rasmus takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var  
lovligt indkaldt.  
 

2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år. 
Hans gav bestyrelsens beretning for det forløbne år. Den var meget 
levende, oplysende, interessant  grundig og aktuel  med ord og billeder 
blandt andet af tidligere og aktuel produktion og økonomi. Fremover er 
der måske mulighed for samarbejde om  vindmøller ved Saltø. 
Der var ingen kritiske bemærkninger, beretningen blev enstemmigt 
godkendt.  
 

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 Erling Mikkelsen, Jozef Szuster, Tommy Bruun 
og Gert Nielsen. 
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. 

 
7. Eventuelt 

Erling anbefalede at man fulgte med i vindmøllelaugets hjemmeside, og 
gav en kort gennemgang af hvad man kunne se der. 

 

Referant: Gert Nielsen                       Ordstyrer: Rasmus Østergård 


