Brørup - 14/3 - 2019

Ordinær Interessentskabsmøde
18:00 Aftensmad - 48 tilmeldte.
Dagsorden:
1. Velkomst ved formand.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af regnskab for året 2018 til godkendelse.
5. Fremlæggelse af budget for året 2019 til godkendelse.
6. Fastlæggelse af udlodning for 2019.
7. Valg af bestyrelsen.
På valg er:
1. Peter Storm - modtager genvalg.
2. Michael Nielsen - modtager genvalg.
3. Kim W. Hansen - modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter
1. Bent Christensen - modtager genvalg.
2. Hans Gejl Pedersen - modtager genvalg.
9. Valg af revision hidtil Brørup Revision.
10. Indkomne forslag.
11. Evt.
12. Afslutning ved formanden.
1. Velkomst ved formanden.
2. Dirigent - Erik Petermann blev valgt
Referent - Herluf Nielsen blev valgt
Mødet blev konstateret lovligt indkaldt men at det var et ordinært Interessentskabsmøde. Detaljer
om udsendte invitationer og modtagne tilmeldinger kan ses i Formandens præsentation
3. Der var god tilslutning til det ekstraordinære Interessenskabsmøde ved møllen i august med
pølsevogn. Lars Olsen har lavet ny hjemmeside. 4 mdr. med lidt vind. Vindindex 2018 var 89%.
Mindre vind er lig med højere afregningspris. I 2017 var elprisen 17 øre. I 2018 var spotprisen 36
øre. Så vi fik reduceret i 10 øren. Gennemsnit i 2018 blev 31 øre. Man er i gang med at planlægge et
nyt elkabel fra Danmark til England der evt. vil resultere i stigende elsalgspriser. Der er i øjeblikket
4500 møller i Danmark og i 2030 vil der ca. være 1800 møller. Michael informerede om møllernes
tekniske stand. Der blev udført A og B service. Mølle 1304 havde 4 service besøg og mølle 11488
havde 3 service besøg . Michael checker service og reparation, samt kørselsregnskab,
mandskabstimer og foto som dokumentation fra Connected.
Den 28/2-19 blev der taget billeder af vingerne for erosionsskader. 2 vinger er stærk eroderet, de
resterende vinger trænger til almindelig eftersyn.
Formandens beretning blev godkendt.
4. Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Det vil blive lagt op på hjemmesiden.
Bestyrelsen fik mandat til at bruge 150.000 kr. på vingereparation og montering af Vortex
generatorer.
5. Budget godkendt for 2019.
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6. Udlodning 2019 50 kr. pr. andel de resterende 3 kvartaler i 2019. Udlodning 1 kvartal 2019 som er
den sidste udlodning fra året 2018 bliver 0 (nul) kr udloddet
7. På valg var Peter Storm, Michael Nielsen og Kim W. Hansen. Det blev genvalg til alle 3.
8. Valg af suppleant. Hans Gejl og Bent Christensen. Begge genvalgt.
9. Valg af revision. Det blev Brørup Revision.
10.Indkomne forslag. Ingen.
11.Eventuelt. Rødvin til Amdi.
12.Afslutning ved formanden.
Og så var der kaffebord.
Med venlig hilsen
Herluf Nielsen.

