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BESTYRELSENS BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 6. april 2006. 
 

ELPRODUKTIONEN: (1.1.-31.12.2005) 
Vindens energiindhold i 2005 blev på 86,3 % af et normalt vindår og dermed det 7. år i træk, hvor vindens 
energiindhold er under gennemsnittet. 

• SSV1: (Klinteby-Menstrup) 2.597.895 kWh. svarende til 77 % af den beregnede elproduktion. 
• SSV2: (Jenstrup) 2.039..283 kWh. svarende til 97 % af den beregnede elproduktion. 

Hermed blev den samlede elproduktion (SSV1 + SSV2) i alt på 4.637.178 kWh., svarende til ca. 85 % 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 2005 udbetalt i alt kr. 170 kr. pr. andel. 
Opnået elpris fra produktionen i SSV1: 33,5 øre pr kWh. 
Årets overskud før udlodning blev på 562.591 kr. Årets udlodning 554.030 kr. Årets nettoresultat: 8.561kr. 
  

Årets salgspriser af el fra vindmøller solgt via VINDenergi DK. 
Månedsafregning incl. Pristillæg 2005. Øre/kWh afregnet til SSV 1
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 Til interessenter i SSV 2, blev der i 2005 udbetalt i alt kr. 330 pr. andel. 
Opnået elpris fra produktionen i SSV2: 44,8 øre pr kWh. 
Årets overskud før udlodning blev på 744.143 kr. Årets udlodning 693.000 kr. Årets nettoresultat: 51.143 kr. 
 
UDGIFTER TIL DRIFT - OG VEDLIGEHOLDELSE:  
 
SSV 1. Klinteby-Menstrupmøllerne 
Udover almindelige vedligeholdelsesudgifter, har vi i årets løb foretaget et gearskifte på Menstrup B møllen, 
samt en mindre reparation af en vinge på Klinteby D møllen. De samlede udgifterne til drift og 
vedligeholdelse af Klinteby- Menstrupmøllerne i 2005, blev på 206.232 kr. Svarende til 7,1 øre pr kWh.  
I gennemsnit af alle årene 1988-2005, er der blevet anvendt 9,0 øre pr. produceret kWh, til drift og 
vedligeholdelse i SSV 1.  
Udgifter til administration, forsikring og diverse udgør 3,2 øre pr. kWh i 2005. 
Dermed bliver de samlede udgifter til drift, vedligeholdelse, administration m.m. på 10,3 øre pr. kWh. 
 
 
 

33,5 
øre/kWh 
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SSV 2. Jenstrupmøllerne. 
Udgifterne til drift og vedligeholdelse af Jenstrupmøllerne blev i år 2005 på 67.277 kr. Svarende til 3,3 øre 
pr. kWh. Dertil skal lægges leje af mølleplacering på 2,3 øre pr. kWh., samt forsikring og administration på i 
alt 3,1 øre pr. kWh.. I alt 8,7 øre pr. kWh. 
 
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 1988-2005 

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% 
2005 4.637.178 85 (86) 170 6,3 % 170 5,9 % 330 9,4 % 

I ALT 69.522.661 96 (95) 6724 14,2 % 6090 13,0 % 3415 12,7 % 
*) 6 måneders produktion. **) 3 måneders produktion. ***) 8 måneders produktion 
 
BUDGET FOR 2006 (se vedlagte årsregnskab)  
 
SSV 1. Klinteby-Menstrupmøllerne. 
El-produktionen fra Klinteby-Menstrupmøllerne bliver afsat gennem VINDenergi Danmark, der sælger el-
produktionen på det frie el-marked, til den bedst opnåelige pris. Derudover modtager vi et Pristillæg 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 2006 
Bestyrelsen foreslår, at der kun foretages en afregning, der vil blive udbetalt den 31. januar 2007, i form af en 
slutafregning. 
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SSV 2. Jenstrupmøllerne. 
EL-produktionen fra Jenstrupmøllerne bliver afregnet til en fast pris på 43 øre pr. kWh.  
De 43 øre pr. kWh er vi sikret, indtil møllerne bliver 10 år. (d.v.s. indtil 20. april 2008) 
 
SSV 2: Udbetaling af udbytte for 2006 
Bestyrelsen foreslår en a’ conto udbetaling på 75 kr. pr. andel i de første 3 kvartaler.  
I fjerde og sidste kvartal vil vi så som sædvanlig foretage årets slutafregning.  
Udbetalingsterminerne for år 2006: 28. april, 31. juli, 31. okt. og slutafregning den 31. jan. 2007. 
 
Fremtiden i Danmark for vindkraft: 
 
Den 17. juni 2005 fremlagde Transport- og energiminister Flemming Hansen regeringens langsigtede 
”Energistrategi 2025”. For at styrke el-markedet anbefaler regeringen, at der etableres et elkabel under 
Storebælt. 
Frem mod 2025 forventer regeringen en markant udbygning med især vindkraft. Et elkabel under Storebælt 
vil bidrage til indpasningen af de stigende mængder vedvarende energi og en markedsbaseret udbygning. 
Der er ikke mange, udover regeringen, der tror, at denne plan kan realiseres uden en politisk styring. 
Udbygningen med vindkraft i DK er rent faktisk gået fuldstændig i stå. Der blev kun opført 5 nye vindmøller 
i Danmark i 2005 og der var en nettotilgang på minus 111 møller, til nu i alt 5293 vindmøller. 
Regeringen er opsat på at gennemføre ”Energistrategi 2025”, så mon ikke der på et tidspunkt kommer nogle 
politiske tiltag, der kan hjælpe strategiplanen på vej. Det vælger vi at tro på, derfor arbejder vi videre med 
planlægningen af nye vindmølleplaceringer ved henholdsvis Kyse og Ydernæs. 
 
Disse planer har nu foranlediget Storstrøms Amt til at fremlægge: ”Ideoplæg” Sanering og udskiftning af 
vindmøller i Storstrøms Amt.  
Ideoplægget har nu været i offentlig høring i 4 uger og sluttede d. 8 marts.      
Derefter fremlægger Storstrøms Amt: Forslag til regionplantillæg i offentlig høring – maj – juni 2006. 
I dette regionplantillæg forventer vi, at området sydvest for Kyse bliver udlagt til opførelse af en stor 
vindmølle, i overensstemmelse med vores ansøgning. 
 
Politisk vedtagelse af regionplantillæg - oktober 2006. Amtsrådet kan indstille, at Miljøministeren vedtager 
planforslaget endeligt. 
 
Derefter skal der udarbejdes et Kommuneplantillæg for området samt en VVM undersøgelse. 
 
Alt i alt skulle disse tiltag muliggøre, at vi i løbet af 2007 kan tilbyde et nyt vindmølleprojekt ved Kyse. 
Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der bliver udpeget gamle møller til skrotning i SSV1. 
Skrotningsbeviset har en værdi, der kan blive til gavn for både interessenter i SSV1 og nye interessenter i et 
kommende SSV3. 
 
Ydernæs vindmølleprojekt: 
I samarbejde med Energi E2 har vi genoptaget samarbejdet om et fælles vindmølleprojekt på Ydernæs. 
Der er tale op to store vindmøller, hvor Energi E2 bliver ejer af den ene og Sydvestsjællands Vindmøllelaug 
den anden. 
Dette projekt håber og forventer vi kan gennemføres, uden der skal nedtages ”gamle møller”. 
På den kommende generalforsamling kan vi sandsynligvis fortælle nyt om dette projekt. 
 
 
  Hermed siger bestyrelsen ”vel mødt” på generalforsamlingen den 6.april og ”God vind” fremover. 
 
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen. 
 


