Samsø Vindenergi
Referat

Der er afholdt ordinær Interessentskabsmøde på Nordgården den 19. april 2017.
Formand, Einar Mortensen bød velkommen til de 16 interessenter der var mødt op.

Valg af dirigent
H.C Sørensen valgtes til dirigent og kunne efterfølgende konstatere at I/S mødet var indvarslet
korrekt ifølge vedtægterne.
Forelæggelse af regnskab og beretning.
Herefter aflagde formanden følgende beretning for 2016.:
Det har været det vi kan kalde et ikke ret godt vindår der ender ud med 90 % i forhold til et normalt
år.
Det har betydet en produktion i 2016 på i alt 4,8 mill kwt.
Mod sidste års vindår på 114 % der gav 5,6 mill.
De forrige år 5,2 og 5,3.
Siden starten har vore 2 møller afleveret 86,3 mill kwt til elnettet.
Der er stadig meget lave afregningspriser, de har lagt på ca 12 – 16 øre i gennemsnit, dertil
kommer co2 10 øren som gør der udbetales 22 – 26 øre.
Vi har Vindenergi Danmark til at handle vores strøm sammen med en del af Samsø Havvind.
Der er rigtig mange faktorer der spiller ind, vandindhold i bassiner i Norge, gasproduktionen,
travlheden i den tyske industri, doller kurs osv.
I 2016 her der kun været lidt vinge cylindre der er skiftet, og andre mindre ting.
Vingecylinder udskiftningen hentede jeg tilbud hjem på fra Windturbs foruden Siemens.
Det var Windturbs der var de billigste.
Med de meget lave elpriser er vi nødt til ekstra meget at holde styr på udgifterne, hvilket har gjort
at vi nu her fra 1. maj ikke længere har kontrakt med Siemens på service.
Den seneste servicekontrakt med Siemens udløber her 30. april 2017. Den har forløbet i 5 år.
Vi har haft flere møder med både Siemens og Windturbs om fremtidig servicering.
Derefter har vi valgt at lade service af vore møller overgå til Windturbs fra den 1. maj.
Windturbs har i forvejen servicen på havmøllerne.
Ligeledes er vi i gang med at indhente nye tilbud på forsikringen af møllerne.
Det håber jeg falder på plads inden så længe.
Efter det 20 tyvende år så falder co2 10 øren væk.
Det giver så spørgsmålet om hvordan vi får det til at hænge sammen efter det tyvende år
Der er en del snak om hvordan man kan udnytte strømmen fra møllerne også på landsplan.
Men der skal være økonomi for mølle ejerne, ellers går det ikke.
Hvad gør vi, skal møllerne rives ned når de ikke længere er rentable i drift.
Skal vi arbejde hen imod en større renovering eller udskiftning til helt nye møller.?
Som det ser ud nu med de mølletyper skal vi op i nogle betydelig større møller for at få det til at
hænge sammen.

Kommunen er i gang med en ny kommuneplan med plads til større møller.
Hvad det ender ud med ved jeg ikke pt.
Der er i øjeblikket en fastpris ordning / tilskud om man vil, den er på 25 øre, men udløber til
februar 2018.
Jeg får af og til stillet spørgsmål til hvad andelene er værd, mest fra bobestyrer der skal vurdere
værdien ved bo opgørelser.
Men jeg kender ikke nogen priser da der ikke som sådan er handlet, men kan henvise til den
skattemæssige værdi som står anført i regnskabet.
Beretning godkendtes uden spørgsmål.
Herefter aflagde kasserer Jens Erik Printzen regnskab for 2016 som efterfølgende godkendtes
Valg til bestyrelse.
Der var genvalg til Steen Mortensen, Jens Erik Printzen samt Poul Søndergård
Valg revisorer.
Genvalg af H.C. Sørensen og Erik Kruse
Valg af suppleant til bestyrelse
Genvalg af Rubin Petersen
Fastsættelse af udbetaling
ca. 1. dec udbetales næste gang
Fastsættelse af gebyr for salg af andele.
Fortsat 200,-kr pr. andel.
Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Eventuelt
Der blev talt lidt om muligheden for udskift af møllerne, som vil kræve tilladelse til noget højere
møller. Vi ved ikke hvordan afregning vil være efter feb. 2018 hvor 25 øre tilskud falder væk.
Efter generalforsamling var Samsø Vindenergi vært ved kaffe og ostemadder.

Ref. Einar Mortensen

