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BESTYRELSENS BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 5. april 2005. 
 

ELPRODUKTIONEN: (1.1.-31.12.2004) 
Vindens energiindhold i 2004 blev på 90,4 % af et normalt vindår og dermed det 6. år i træk, hvor vindens 
energiindhold er under gennemsnittet. 

• SSV1: (Klinteby-Menstrup) 2.938.190 kWh. svarende til 87 % af den beregnede 
elproduktion. 

• SSV2: (Jenstrup) 2.195.968 kWh. svarende til 105 % af den beregnede elproduktion. 
Hermed blev den samlede elproduktion (SSV1+SSV2) i alt på 5.134.158 kWh., svarende til ca. 94 % af den 
beregnede el-produktion i et gennemsnitsår. 
 
ÅRETS UDBYTTE: 
• SSV 1 Klinteby-Menstrupmøllerne (andelsnumrene 1-3375)  
• SSV 2 Jenstrupmøllerne (andelsnumrene 3376-5475) 
 
Til interessenter i SSV 1, blev der i 2004 udbetalt 200 kr. pr. andel. 
Opnået elpris fra produktionen i SSV1: 31,7 øre pr kWh. 
Årets overskud før udlodning blev på 650.384 kr. Årets udlodning 675.000 kr. 
Årets nettoresultat: -1.416 kr.   
  
Til interessenter i SSV 2, blev der i 2004 udbetalt 510 kr. pr. andel. 
Opnået elpris fra produktionen i SSV2: 57,7 øre pr kWh. 
Årets overskud før udlodning blev på 974.403 kr. Årets udlodning 1.071.000 kr.  
Årets nettoresultat: -96.597 kr. 
 
I tabel 1 er der opstillet en samlet oversigt over produktionsresultater og udbetalte udbytter siden starten i 1988.  
TABEL 1 SSV produktionsresultater og afregning til interessenterne 1988-2004 

UDBYTTE TIL INTERESSENTERNE 
KR. PR. ANDEL OG AFKAST AF DEN INVESTEREDE 

KAPITAL 
KLINTEBY 

ANDELSPRIS  
KR.2700  

MENSTRUP 
ANDELSPRIS  

KR.2900 

JENSTRUP 
ANDELSPRIS 

KR.3525 

 
PRO- 
DUK- 
TIONS 

ÅR 

 
SAMLET 

EL- 
PRODUK- 

TION  
kWh. 

I PROCENT 
AF ET 

NORMALÅR
Tal i ( ) 
Vindens 

energiindhold 
KR.  AFKAST KR  AFKAST KR AFKAST 

1988 0836.792  188    6,9 % *) - - - - 
1989 1.846.139  616 22,8 % 170 5,9 %**) - - 
1990 3.597.480 106 (114) 590 21,8 % 590 20,3 % - - 
1991 3.226.521 95 (100) 425 15,7 % 425 14,7 % - - 
1992 3.528.070 104 (101) 455 16,8 % 455 15,7 % - - 
1993 3.541.530 105 (105) 500 18,5 % 500 17,2 % - - 
1994 3.846.080 114 (109) 575 21,3 % 575 19,8 % - - 
1995 3.471.090 103 (95) 575 21,3 % 575 19,8 % - - 
1996 2.648.030 78 (81) 375 13,9 % 375 12,9 % - - 
1997 2.920.121 87 (91) 300 11,1 % 300 10,3 % - - 
1998 5.221.937 107 (100) 450 16,7 % 450 15,5 % 250 7,1 %***)
1999 5.266.355 95 (86) 330 12,2 % 330 11,4 % 415 11,8 % 
2000 5.596.941 102 (95) 250 9,3 % 250 8,6 % 500 14,2 % 
2001 4.664.972 85 (80) 300 11,1 % 300 10,3 % 450 12,8 % 
2002 4.957.959 91(95) 275 10,2 % 275 9,5 % 500 14,2 % 
2003 4.581.307 84(87)  150 5,6 % 150 5,2 % 460 13,1 % 
2004 5.134.159 94(91) 200 7,4% 200 6,9% 510 14,5% 

I ALT 64.885.483 97 (96) 6554 14,7% 5920 13,2 % 3085 13,4 % 
*) 6 måneders produktion. **) 3 måneders produktion. ***) 8 måneders produktion 
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UDGIFTER TIL DRIFT - OG VEDLIGEHOLDELSE:  
Vi har i det forløbne år, som planlagt fået udskiftet gearene i vores 2 Bonusmøller i SSV2.  
Derudover har omkostningerne til drift og vedligeholdelse været lavere end budgetteret, hvilket vi i 
bestyrelsen finder meget tilfredsstillende. 
  
SSV 1. Klinteby-Menstrupmøllerne 
Udgifterne til drift og vedligeholdelse af Klinteby- Menstrupmøllerne blev i år 2004 på 206.000 kr. 
Svarende til 7,1 øre pr kWh.  
I gennemsnit af alle årene 1988-2003 er der blevet anvendt 8,4 øre pr. kWh, til drift og vedligeholdelse i 
SSV 1. 
Udgifter til administration, forsikring og diverse udgør 3,2 øre pr. kWh. I 2004. 
Dermed bliver de samlede udgifter til drift, vedligeholdelse, administration m.m. på 10,3 øre pr. kWh. 
 
SSV 2. Jenstrupmøllerne. 
Udgifterne til drift og vedligeholdelse af Jenstrupmøllerne blev i år 2004 på 65.500 kr. Svarende til 3,0 øre 
pr. kWh. Dertil skal lægges leje af mølleplacering på 3,0 øre pr. kWh., samt forsikring og administration på 
i alt 3,0 øre pr. kWh.. I alt 9,0 øre pr. kWh. 
De 2 gearskift kostede i alt 100.000 kr., men som besluttet på generalforsamlingen i 2004, er udskiftningen 
af de 2 gear finansieret via en nedbringelse af vores reservekapital. Idet der her er tale om regulære 
forbedringer af vores møller. 
 
BUDGET FOR 2005 (se vedlagte årsregnskab)  
SSV 1. Klinteby-Menstrupmøllerne. 
El-produktionen for Klinteby-Menstrupmøllerne bliver afsat gennem DV-Energi, der sælger el-
produktionen på det frie el-marked, til den bedst opnåelige pris. Derudover modtager vi et Co2 tillæg på fra 
0 øre til 10 øre pr. kWh, alt afhængigt af, hvilken kWh pris der bliver handlet el til på Nordpool i Oslo, 
børsen for handel med elektricitet i Skandinavien. 
 
SSV 1: Udbetaling af udbytte for: 
Bestyrelsen foreslår, at der kun foretages en afregning, der vil blive udbetalt den 31. januar 2006, i 
form af en slutafregning. 
 
SSV 2. Jenstrupmøllerne. 
Jenstrupmøllerne er nu ved at have opbrugt ”Fuldlasttimerne” og dermed falder afregningspris til 43 øre pr. 
kWh. De 43 øre pr. kWh er vi sikret, indtil møllerne bliver 10 år.  
 
SSV 2: Udbetaling af udbytte for: 
Bestyrelsen foreslår en a’ conto udbetaling på 80 kr. pr. andel i de første 3 kvartaler.  
I fjerde og sidste kvartal vil vi så som sædvanlig foretage årets slutafregning.  
Udbetalingsterminerne for år 2005: 29. april, 30. juli, 28. okt. og slutafregning den 31. jan. 2006. 
 
Et hjertesuk: Husk at oplyse os om flytning og ændring af kontonummer til overførsel af udbyttet fra 
møllelauget. Vi har mange, henholdsvis breve og udbytteoverførsler, der kommer retur. Vi har ikke 
ressourcer til at udføre det detektivarbejde det er, at finde frem til de rette ejermænd!  
 
SSV har fået egen hjemmeside: http: www.ssv1.dk  Her kan du finde relevante oplysninger, så klik 
ind på www.ssv1.dk og hold dig orienteret! 
 
ELEKTRONISK POST: 
Interessen for at blive optaget på vores mailliste har været meget begrænset, derfor stilles denne idé 
foreløbig lidt i bero!   
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VINDKRAFT I DANMARK, HVORDAN TEGNER FREMTIDEN SIG? 
 
SSV 1. Klinteby-Menstrupmøllerne. 
Den 29. marts 2004 indgik regeringen og oppositionen en aftale, der bl.a. indeholder en beslutning om en 
ny udskiftningsordning, to nye havmølleparker og – som det vigtigste for vindkraften i de kommende år – 
en aftale om langtidsplanlægning på energiområdet. Økonomi- og Erhvervsministeren skal senest i marts 
2005 fremlægge en handlingsplan for infrastrukturen på elområdet frem til 2010 og strategien for 
energiforsyningen frem til 2025. 
Den nye udskiftningsordning giver mulighed for opstilling af 350 MW ny vindkraft i perioden 1. jan. 2005 
– 31. dec. 2009. For vindmøller op til og med 450 kW, der bliver nedtaget i denne periode kan der 
udleveres skrotningsbeviser, der giver ret til et særligt pristillæg på 12 øre pr. kWh de første 12.000 
fuldlasttimer. Skrotningsbeviser fra en nedtagen mølle giver ret til pristillæg til den dobbelte effekt i en ny 
mølle. 
Vores 7 møller i SSV1 har mulighed for at indtræde i en sådan skrotningsordning, hvor SSV1 hjemtager 
skrotningsbeviser og videresælger disse til et nyt ”SSV3”, der opfører ny vindkraft ved Kyse og eller 
Ydernæs. 
Som alle ved, har vi arbejdet på nye projekter i flere år, og om det lykkedes at få de nødvendige tilladelser 
til opførelse af ny vindkraftanlæg er stadig usikkert. Vi har ikke opgivet, men vi har begrundet håb om, at 
vores ansøgninger om nye vindkraftprojekter, inden udgangen af 2009, kan realiseres. 
På generalforsamlingen i april 2004 var der en klar stemning for, at bestyrelsen arbejder videre med de 
igangsatte projekter. Samt at undersøge de muligheder, der ligger i den nye udskiftningsordning for SSV1.  
I april 2004 sendte vi en ny ansøgning om opstilling af en 3,5 MW eller en 2,3 MW vindmølle ved Kyse. I 
denne ansøgning tilbyder vi Næstved Kommune at indtræde i den netop vedtagne udskiftningsordning, 
således at vi vil nedtage gamle vindmøller i det omfang vi får tilladelse til opstilling af en ny MW mølle 
ved Kyse. Næstved Kommune er positivt stemt og har sendt sagen videre til Storstrøms Amt. 
Storstrøms Amt er i øjeblikket i færd med at lægge sidste hånd på ”Regionplan 2005”. Vi håber Kyse 
vindmølleprojekt bliver indarbejdet i Regionplanen, men stiller ikke for store forventninger.  
 
Salg af de gamle møller til enten hjemtagelse af skrotningsbeviser, eller til videre drift, kan imidlertid kun 
ske efter afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, med dette punkt på dagsordenen. 
 
SSV1 har her i februar uopfordret modtaget et købstilbud på 1.950.000,- kr. fra en interesseret køber. 
Pristilbuddet omregnet pr. andel svarer til 578 kr. pr. andel.  
I 2004 har interessenterne fået udbetalt 200 kr. pr. andel og med udgangspunkt i dette tal, svarer tilbuddet til 
3 års drift. Med den nye skrotningsordning, der løber frem til udgangen af 2009 og med udsigt til 
forhåbentlig lidt stigende elpriser i de nærmest år, finder bestyrelsen ikke tilbuddet attraktivt, men vi vil 
naturligvis have antennerne ude og følge med i, hvad der rører sig i markedet, samtidig med, at vi vil 
arbejde aktivt med projekterne ved Kyse og Ydernæs. 
  
SSV2. Jenstrupmøllerne. 
Som nævnt under afsnittet ”Budget for ”, kender vi afregningsprisen på vindmøllers el-produktion de første 
10 år. Det vil sige, indtil 20. april 2008, kender vi afregningsprisen for el-produktionen fra SSV2. Derefter 
skal el-produktionen afsættes på det frie marked for handel med el. Hvad prisen på dette marked er til den 
tid, er der ingen der ved, men eksperterne forudser stigende priser de kommende år. Så fremtiden for SSV2, 
ser med vores øjne ganske fortrøstningsfuld ud. 
Vær dog opmærksom på, at p.g.a. bortfald af pristillæg på 17 øre pr. kWh, falder a’ conto 
udbetalinger i 2005 til kr. 80,- pr. andel. Måske er der nogle interessenter, der har behov for at få 
justeret ydelserne på indgåede låneaftaler ind efter de nye udbetalingsbeløb! 
 
  Hermed siger bestyrelsen ”vel mødt” på generalforsamlingen den 5.april og ”God vind” fremover. 
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen. 


