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Referat fra Interessentskabsmøde den 31. marts 2005

Valg af dirigent1.

Erlind Regel ledede de ca. 20 fremmødte interessenter sikkert gennem mødet

Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse2.

Formandens beretning:

Bestyrelsen har i februar udsendt Mølleposten samt et datablad pr. brev
og E-mail til interessenterne, for at informere om seneste nyt og for at
kunne korrigere medlemsdata-basen

1.

Statistikken over el-produktionen viser, at der har været god vind i 2004,
nemlig ca. 104 % over et normalt år. Januar 2005 var helt forrygende,
februar lidt under normalt og marts næsten normal produktion.

2.

BONUS-møllerne er nu afhændet som skrot. Afregning dækker kun lige
opmagasineringen. Især har det været meget vigtigt, at slippe af med
vingerne, der reelt intet er værd.

3.

Det har været et stille år omkring vindmøllespørgsmål, og der sættes
stort set ingen møller op for tiden. Seneste nyt er, at Danmarks
Vindmølleforening i onsdag den 30. marts 05 havde foretræde for
Folketingets Energipolitiske Udvalg samt Miljø- og Planlægningsudvalget
med forslag om, at 50 % ad DK´s elforbrug dækkes af vindenergi i 2025.
Dette kan ske ved opsætning af 1230 nye møller på land og 513 på havet (1
– 2,5MW på land og op til 6 MW på havet)

4.

Beretningen godkendt

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, herunder godkendelse af budgettet for
det følgende  regnskabsår, samt fastlæggelse af udlodningsprocent - 

3.

 Regnskabet og budget godkendt

Der udloddes følgende a conto i 2005:

Andele fra:     1987/89/98        12 %

                     2000                    16 % 

Valg til bestyrelsen4.

Peer Skygebjerg, Amdi Holm og Peter Storm Christensen blev alle genvalgt

Valg af to suppleanter til bestyrelsen5.

Lars Vejrup og Hans Gejl Pedersen blev begge genvalgt
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Valg af revisor6.

Brørup Revision genvalgt

Indkomne forslag7.

1) Forslag til vedtægtsændring er nu vedtaget på 2 på hinanden følgende
Interessentskabsmøder, og dermed endelig vedtaget: 
    I § 10 - 3. sidste afsnit tilføjes: ”Hver interessent kan kun stille med én
fuldmagt”  Ændringen er indarbejdet i vedtægterne markeret med rødt (§ 10 -
3. sidste afsnit)

2) Forslag til ændring af vedtægter:

I § 11 tilføjes: ”Dog kan den samlede bestyrelse disponere over driftskontoen i
en  periode ved køb af nyere mølle til Vindmøllelauget”.

Efter en livlig diskussion, blev forslaget trukket som stillet. Forslag om evt. at
genfremsætte et mere gennemarbejdet forslag til næste år. 

Eventuelt

Alt kan foreslås - intet kan besluttes.

8.

 Til forside


