
 
 
Referat fra Sydvest Sjællands Vindmøllelaugs generalforsamling den 28. april 2009 i Hyllinge. 
 
Hans Madsen åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de 46 (inkl. bestyrelsen) 
fremmødte interessenter. 
Efter den traditionelle fælles vindmøllesang begyndte generalforsamlingen med: 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Niels Kragholm. Der var ingen modkandidater.  Niels blev valgt pr. applaus. 
Niels konstaterede, at generalforsamlingen blev indkald rettidigt og gav ordet til Hans Madsen. 
 
Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
Hans brugte knap en time for at fremlægge beretningen, som blev flot understøttet af en Power 
Point præsentation. Hoved emner var den flotte års resultat både for SSV1 og SSV2 samt vores nye 
vindmølleprojekt ved Kyse. Beretningen udløste ikke den store diskussion og blev godkendt 
enstemmigt. 
Efter pausen, hvor der blev budt på kaffe og kager, fortsatte forsamlingen med næste punkt: 
 
Pkt. 3 Forelæggelse af regnskab og budget. 
Erling Mikkelsen gennemgik regnskaber og budgetter for SSV1 og SSV2, Der var ingen 
kommentarer fra forsamlingen. Regnskaber og budgetter blev godkendt enstemmigt. 
 
Pkt. 4 Forslag fra bestyrelsen og interessenterne 
Der indkom ingen forslag. 
 
Pkt. 5 Valg af medlemmer og 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 
På valg var Hans Madsen, Niels Kragholm og Arne Pedersen. Alle modtog genvalg. Der var ingen 
modkandidater fra forsamlingen. De blev genvalgt pr. applaus. 
1. suppleant Erik Harting og 2. suppleant Vagn Jespersen blev genvalgt pr. applaus. 
 
Pkt. 6 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Ivan Olsgaard og Per Boe Larsen blev genvalgt som revisorer enstemmigt. 
Revisorsuppleant Gunnar Mathiasen blev også genvalgt. 
 
Pkt. 7 Eventuelt. 
Der blev stillet nogle spørgsmål vedr. det nye projekt ved Kyse. Hans kunne fortælle om en stor 
interesse fra interessenterne. Der er reserveret næsten 50 % andele. 
Der overvejes 2 fabrikater: Siemens 2,3 MW mølle og Vestas 3 MW. Af de to er Siemens nok det 
bedste køb. 
Der kom et spørgsmål vedr. omkostninger ved nedtagning af vores gamle møller. Hans svarede, at 
det vil nok være omkostningsfrit, idet møllerne kan sælges som skrot eller eksporteres til udlandet 
til videre drift. Salgsprisen skal nok dække omkostningerne ved nedrivning af fundamenterne. 
 
Efter det sidste spørgsmål kunne Niels takke af og afslutte generalforsamlingen. 
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