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Nytårsmail SSV1 januar 2020 

 

Kære interessenter 

  

Afregning:  
Afregningen for kalenderåret 2019 blev udbetalt den 7. januar 2020.  

Der blev udbetalt 65 kr. pr andel i 2019. 

Hvis du vil følge med kvartal for kvartal, kan det gøres på vores hjemmeside under Resultat, 

link: http://www.ssv1.dk/  

 

Året, der gik: 
Vindens energiindhold i 2019 bliver meget tæt på et ”normalt vind år” dvs. gns. af de sidste 10 år.  

El-produktion fra vores Klintebymøller blev på 1.295.233 kWh. Vi havde budgetteret med 1.180.621 kWh. (109 % af det 

budgetterede).   

Hvis du vil følge produktionen måned for måned, kan det gøres på vores hjemmeside under Produktion, 

Link: http://www.ssv1.dk/ 

 

Afregningspriser 2019:  
El-produktionen bliver solgt og afregnet via Vindenergi Danmark AMBA. 

2019 er afregnet til i gennemsnit 29,5 øre/kWh, hvilket vi også havde budgetteret med, idet el-produktionen var solgt på 

fastprisaftaler for hele 2019.  

Hvis du vil følge afregningsprisen måned for måned, kan det gøres på vores hjemmeside under 

Afregning, se afregnet kWh pris, link: http://www.ssv1.dk/  

Link til Nordpool fra vores hjemmeside under Links http://www.ssv1.dk/ 

 

Drift, administration og vedligeholdelse: 
Vi fortsætter med at holde fokus på omkostningerne. Er der behov for en større reparation, bliver det en ”cost/benefit” 

beregning, der bliver afgørende for, om reparationen skal udføres. Derfor har vi stadig Klinteby C møllen ude af drift pga. 

et lejenedbrud i gearkassen. 

De samlede drift- og vedligeholdelsesomkostninger i 2019 blev på omkring 12,- øre/kWh.  

    

Hvordan ser fremtiden ud? 
Med den stigende omlægning til elektricitet i vores energiforbrug, forventer vi nogenlunde stabile afregningspriser de 

kommende år i niveauet 20-35 øre/kWh. Så vi fortsætter driften af vores Klinteby møller, der fortsat vil bidrage positivt 

til den grønne omstilling og fortrænge CO2, samtidig med, at der kan blive et lille overskud til interessenterne. 

 

Til brug for selvangivelsen for 2019, bliver det u-reviderede regnskab lagt på vores hjemmeside primo februar.  

Gå ind under Regnskaber for det Vindmøllelaug, du skal bruge regnskabet for og print det ud.  

Nøgletal til SKAT står til venstre på forside.  

Generalforsamlingen bliver afholdt i Centergården, Søndergade 28, Hyllinge, 4700 Næstved, 

mandag d. 27. april 2020 kl. 19.30.  

Dagsorden, beretning og regnskab bliver udsendt pr. e-mail til de enkelte interessenter, minimum 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Til de interessenter, vi ikke har fået registreret med e-mail, vil indkaldelsen blive udsendt pr. post minimum 14 dage før 

generalforsamlingen.   

Dagsordenen vil ligeledes kunne ses på hjemmesiden under Sidste nyt, primo marts måned.  

Hermed ønskes alle et Godt Nytår.  

 

Sydvestsjællands Vindmøllelaug I/S  

Hans Madsen    Erling Mikkelsen  

Formand    Kasserer og web ansvarlig  

Tlf.: 51 21 59 69   Tlf.: 55 44 44 02 
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