
 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af Ordinært interessantskabsmøde afholdt som online møde pga Corona 

situationen 23-4 2020  

 

Bestyrelsen minus Herluf var samlet fysisk hos Kim Wichmann-Hansen i Kolding. 

Tilstede var også Erik Petermann og fru Wichmann-Hansen. 

 

Pkt 1 

Kim byder velkommen og forklarer lidt om den specielle situationen. Michael 

fortæller om det  praktiske om online afstemning. 

 

Pkt 2 

Erik Petermann bliver valgt som dirigent, Peter som sekretær.           

 

Dirigenten takkede for valget. Konstaterede, at indkaldelse til såvel det 

aflyste interessentskabsmøde den 19.marts samt 6. april var rettidig udsendt via 

mail samt ved annonce i Vejen/Holsted/Brørup ugeavis. P.g.a. forbud mod 

forsamling var der i år absolut tale om force majeure. Ingen interessenter har 

dog efter udsendelse af indkaldelse haft indsigelser til bestyrelsen mod årets 

virtuelle mødeform. Dette sammenholdt med, at der jf. vedtægterne ikke fremgår 

noget om mødeform eller sted vurderede dirigenten at interessentskabsmødet var 

lovligt og beslutningsdygtig i enhver henseende. Dirigenten henvendte sig 

efterfølgende til deltagerne, som all  tiltrådte lovligheden med undtagelse af 

Hans Gejl 

Der er 16 deltagere på mødet. 

 

 

Pkt 3 

Beretning (se også vedlagte præsentation) 

Der er 242 medlemmer,og 3267 andele.                                                               

Vi har 4 bestyrelses møder årligt, hvor alt gennemgås. Man skal selv sørge for 

at holde sin e-mail adresse ajour. Der har været to dårlige ting i år. 

Reparation af vinger og skift af gearkasse i dec.2019 i den nyeste mølle. 

Fakturagodkendelsesproces virker. 

Årets produktion var 2,7 mio kWh. Året havde et vindindex på 95,et acceptabelt 

produktionens år.  

Michael ang møllernes tilstand: der er udført a og b service på begge møller. 

Derudover to småting på gammel mølle og fire småting på den nye. + 

vingerepararation og gearkasseskift på ny mølle. Vinge reparation på gl.mølle er 

udsat. Strange Skriver (vindmøllekonsulent) blev tilkaldt for at få en uvildig 

vurdering af den dårlige gearkasse. Ny gearkasse monteret 13-12 2019. For lang 

“nedetid” gav 10 000 kr. i afslag. 

Formanden beretning godkendt; 15 stemte for formandens beretning. 

 

PKT 4 

Regnskab: Vedlagt. Omsætning 881 000 kr. 

Produktion 2 700 000 kw a’ 32,6 øre 

Ingen interessantsskabs møde udgifter i 2020 🙂  

Den gamle er nu uden tilskud, den har 10 øre indtil oktober Der blev budgetteret 

med 31 øre / kw. Det endte med 32,6 øre  

Brugsretten for jorden gælder i 30 år   



Den sidste udlodning blev droppet, da vi har lidt problemer med anlægskapital 

kravet. 

Regnskab godkendt med 12 stemte for regnskabet. 

 

Pkt 5 & 6 

Budget og udlodning: 

Våd og varm vinter giver lav strømpris. God vind i 1. kvartal i år,+Corona med 

lavt forbrug. Det giver en lav strømpris i år som for nuværende anættes til et 

årsgennemsnit på ca. 21 øre. Ingen udlodning i hele 2020 af hensyn til 

anlægskapitalen. Der er 2 års garanti på ny gearkasse. 

Budget og udlodning godkendt; 15 stemte for budgettet. 

 

Pkt 7 

Valg til bestyrelsen: 

Birte Simonsen går af,Søren Motzkus blev valgt ind i stedet. 

Pkt 8, ikke relevant 

 

Pkt 9 

Brørup Revision v.Revisor Sigfred Nørgård blev genvalgt.          

 

Pkt 10 

Afstemning om nedgang i antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3 faldt. 

For 6 

Imod 5 

Blank 4 

Det faldt da der skal være 2/3 flertal. 

 

Pkt 11, intet på dette punkt 

 

Pkt 12 

Formanden afsluttede mødet, og håbede vi kunne mødes under normale 

omstændigheder næste år. 

 

Peter Storm Kristensen, Referent 

 

 

Bestyrelsens og dirigentens underskrifter: 

 

 

 


