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Afregning:  
Afregningen for 4. kvartal 2018 kr. 25 pr. andel, vil blive overført til din konto den 17. januar 2019.  

Dermed er der for hele 2018 udbetalt 175 kr. pr. andel. 

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

 

Året, der gik:  
Vi havde en fantastisk sommer, med rekord mange solskinstimer, men når solen bager ned fra en skyfri himmel, så blæser 

det sjældent særlig meget. Desværre kan man ikke få både i pose og sæk. På Sjælland var vindens energiindhold i 2018 et 

af de dårligste i mands minde, med den laveste el-produktion fra vores Kyse-mølle nogensinde.  

El-produktion blev på 5.177.815 kWh. Vi havde budgetteret med 6.200.000 kWh. (83,5 % af det budgetterede).   

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

 

Afregningspriser 2018:  
Vi har gennem hele 2018 oplevet stigende afregningspriser på Nordpool, hvor el-produktionen handles, hvilket er 

særdeles positivt og det højere prisniveau ser ud til at være ret robust, således, at el-produktion i de kommende år, vil 

være rentabel, selv uden det vindmølletilskud vi modtog indtil april 2018, hvor vores Kyse-mølle havde opbrugt de 

22.000 fuldlasttimerne, der er tilskudsberettiget. Fremtiden bliver nu uden tilskud, på rene markedsvilkår. 

Link til Nordpool fra vores hjemmeside under Links  

 

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

I 2018 er hele el-produktionen solgt på korte fastprisaftaler, et kvartal ad gangen. I et stigende marked er det på de korte 

terminer, der opnås den højeste pris. Dermed også sagt, at havde vi udelukkende været på spotmarkedet, så ville 2018 

have givet endnu højere afregningspriser. Bagklogskab er det nemmeste i verden, men vi glæder os over de stigende el-

afregningspriser, vi oplever.  

2018 er afregnet til i gennemsnit 31,7 øre/kWh, hvilket var pænt over vores budget på 28,- øre/kWh. 

Vi har nu fastlåst hele el-produktionen i 2019 til omkring 30 øre/kWh.     

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

Afregning, se afregnet kwh pris 

 

Drift, administration og vedligeholdelse: 
Udgifterne til drift- og vedligeholdelse blev nogenlunde som budgetteret,  

De samlede drift- og vedligeholdelsesomkostninger i 2018 blev på 12,7 øre/kWh. 

    

Hvordan ser fremtiden ud? 
Med de markant bedre afregningspriser på el-produktionen, ser fremtiden meget lysere ud. Der er grund til optimisme nu, 

de sorte skyer er ved at sprede sig, vi skimter lys i horisonten, Kyse-møller vil fortsat kunne bidrage positivt til den 

grønne omstilling og fortrænge CO2, samtidig med, at der kan blive et fornuftigt overskud til interessenterne, også i de 

kommende år. 

 

Til brug for selvangivelsen for 2018, 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, 

tirsdag d. 23. april 2019 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.  
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