
Ordinær generalforsamling i Vestforsyning Vind A/S
5. maj 2021



Punkt 1 
Indstilling og valg
af dirigent

• Bestyrelsens indstilling

• Advokat Jacob Sparre Christiansen



Dagsorden

• Valg af dirigent

• Forelæggelse af årsrapport 2020

• Beslutning om anvendelse af
overskud eller dækning af tab i
henhold til godkendelse af årsrapport

• Vedtægtsændringer

• Valg af medlemmer til bestyrelsen

• Valg af revisor

• Eventuelt



Formandens 
beretning

Information om driftsår og afregning for år
2020 samt information om de forskellige
informationskanaler



Driftsår 2020

• Vindmøller produktion inkl. 
nedregulering:

• Vindmøllerne har i 2020 
produceret 30.800 MWh –
svarende til en gennemsnitlig 
produktion på 84,4 MWh pr. 
døgn

• Samlet salg inkl. nedregulering 
er 39.159 MWh

• Vindåret har været på 102,3 % 
af et normalt år, mens det 
sidste år var på 93,9% af et 
normalt år



Driftsår 2020

• Elpris/kWh:
• Den ordinære produktion er 

afregnet til en gennemsnitspris på 
15,3 øre/kWh, mens nedregulering 
gennemsnitlig er afregnet til 25,8 
øre/kWh

• Samlet giver det en gennemsnitlig 
afregningspris på 17,6 øre/kWh. I 
2019 var den gennemsnitlige 
afregningspris 26,4 øre/kWh

• Porteføljeforvaltning på 2 af 
møllerne – afregningsprisen på de 
2 afdækkede møller er 2,5 
øre/kWh højere end vores 4 andre 
møller, der afregnes efter 
spotprisen



Driftsår 2020

• Møllerne kører godt, og Vestas har 
garanteret en "oppe tid" på minimum 
97 % af tiden pr. år

• Der er ved at blive etableret et 
solcelleanlæg i området omkring 
vindmøllerne – dette giver en stor 
aktivitet med en hel del montører og 
materialer.  Efter aftale bruger de vores 
mølleområder som lagerplads



Aktionærspørgsmål 
- Serviceforlængelse

Mulighed for at forlænge serviceaftalen
på møllerne fra de i dag 20 års service –
til 25 års service?

• Vestforsyning Vind har undersøgt 
muligheden og været i kontakt med 
Vestas for at høre nærmere herom

• Vestas har oplyst at der ikke er kutyme at 
udvide serviceaftalen på så nye møller

• Vestas anbefaler at dette iværksættes, 
når møllerne er f.eks. 15 år gamle 

• Besluttet at afvente evt. undersøgelse af 
forlængelse af serviceaftalen til senere



Information til
aktionærer

www.vestforsyning.dk/vind - generelle forhold

• Produktionsrapporter og statuskurver

• Live data – samlede vindmølleproduktion

• Årsrapporter m.v.

Særlige aktionærforhold

• Oplys ny e-mail til vindkraft@vestforsyning.dk

• Lukket aktionærside: 
www.vestforsyning.dk/vind/generalforsamling

Se direkte produktionstal pr. mølle i Vestas-App

• Oplys ny e-mail til vindkraft@vestforsyning.dk

mailto:vindkraft@vestforsyning.dk
http://www.vestforsyning.dk/vind/generalforsamling


TAK



Punkt 2 
Årsrapport



Punkt 2 Årsrapport
Resultat
Mio. kr. Realiseret Budget / Prospekt Afvigelse

Omsætning 15.831 21.742 -5.911
Produktionsomkostninger -5.128 -5.458 330
Afskrivning -3.980 -3.980 0
Dækningsbidrag 6.723 12.304 -5.581

Administration -295 -210 -85
Bruttoresultat 6.428 12.094 -5.666

Finansielle poster -423 -461 38
Periodens resultat før skat 6.004 11.632 -5.628

VF Vind A/S

Omsætning mio. kr. Realiseret Budget / Prospekt Afvigelse

Salg spotpris 4.732 10.337 -5.605
Pristillæg (tilskud) 7.708 10.800 -3.092
Balancegodtgørelse 277 389 -112
Nedregulering 1.942 0 1.942
Andre indtægter 1.171 216 955
Dækningsbidrag 15.831 21.742 -5.912



Punkt 2 Årsrapport



Punkt 2 Årsrapport



Punkt 2 Årsrapport



Punkt 2 Årsrapport
Fair markedspris

Antal aktier 45.600 stk.

Sidste år
2020 2019

Total TDKK TDKK
Regnskabsmæssig indre værdi/EK - realiseret 59.266         65.072    
Forslået udbytte for regnskabsåret -6.384          -10.488   
Udjævning tilskud jf. prospekt -13.742        -8.921     
Korrigeret indre værdi 39.140         45.663    

2020 2019
Pr. aktie DKK DKK
Regnskabsmæssig indre værdi/EK 1.300           1.427      
Forslået udbytte for regnskabsåret -140             -230        
Udjævning tilskud -301             -196        
Korrigeret indre værdi / fair markedspris *) 858              1.001      

*) Salgspris ved forkøbsret jf. vedtægt § 5.1.2 og 5.4

2020
Afkast for aktionær/pr. aktie: DKK
Udbytte for året 140              
Kurs ultimo 858      
Kurs primo -1.001  -143             
Afkast netto -3                 

Afkast i % (ift. oprindelig købspris) -0,2%



Punkt 3 
Beslutning om 
anvendelse af overskud

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret 6.384
Overført resultat -1.700

4.684



Pkt. 4 Vedtægtsændringer
Forslag fra Vestforsyning Vind A/S om tilføjelse af punkt 7.4 og 7.5, samt ændringer til de 
allerede etablerede punkter; 8.4, 10.1 og 10.2 

a. Pkt. 7.4 Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på 
betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk 
generalforsamling). Bestyrelsen kan herudover under samme forudsætninger tilbyde aktionærerne at deltage 
elektronisk på generalforsamlinger, der i øvrigt gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk 
generalforsamling). Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på 
generalforsamlingen.

b. Pkt. 7.5 Specifikke oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse vil til sin tid kunne findes på 
selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til de pågældende generalforsamlinger.

c. Pkt. 8.4 Enhver aktionær, en fuldmægtig for en aktionær, eller en aktionærs rådgiver, er berettiget til at deltage i 
en generalforsamling, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om 
adgangskort/elektronisk mødeinvitation og i den forbindelse godtgjort sin egenskab af aktionær, fuldmægtig 
eller rådgiver for en aktionær.

d. Pkt. 10.1 Selskabets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på Generalforsamlingen vælger 11 
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

e. Pkt. 10.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.



Punkt 5
Valg af bestyrelsesmedlemmer

Nils Ulrik Nielsen 
Formand

Arne Lægaard
Næstformand

Finn Orvad
Bestyrelsesmedlem

Per Albertsen
Bestyrelsesmedlem

Kenneth Tønning
Bestyrelsesmedlem

Pernille Bloch
Bestyrelsesmedlem

Niels Peder Hansen
Bestyrelsesmedlem

Helle Østergaard 
Olsen

Bestyrelsesmedlem

Helle Søkilde
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Sørensen 
Bestyrelsesmedlem

Henrik Lindholt 
Nielsen

Bestyrelsesmedlem



Punkt 6
Valg af revisor



Punkt 7 
Eventuelt



Punkt 7 Eventuelt
• Fair Markedsværdi – problemstilling ift. forlængelse af periode med tilskud
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Punkt 7 Eventuelt
Fair markedspris

Antal aktier 45.600 stk.

Tilrettet 
metode

Hidtidige 
metode Sidste år

2020 2020 2019
Total TDKK TDKK TDKK
Regnskabsmæssig indre værdi/EK - realiseret 59.266    59.266         65.072    
Forslået udbytte for regnskabsåret -6.384     -6.384          -10.488   
Udjævning tilskud jf. prospekt -13.742   -13.742        -8.921     
Udskudt tilskud jf. af lavere produktion og nedreg. 4.380      -               
Korrigeret indre værdi 43.520    39.140         45.663    

2020 2020 2019
Pr. aktie DKK DKK DKK
Regnskabsmæssig indre værdi/EK 1.300      1.300           1.427      
Forslået udbytte for regnskabsåret -140        -140             -230        
Udjævning tilskud -301        -301             -196        
Udskudt tilskud 96           -               
Korrigeret indre værdi / fair markedspris *) 954         858              1.001      

*) Salgspris ved forkøbsret jf. vedtægt § 5.1.2 og 5.4

2020 2020 2019
Afkast for aktionær/pr. aktie: DKK DKK DKK
Udbytte for året 140         140              
Kurs ultimo 954      
Kurs primo -1.001  -47          -143             
Afkast netto 93           -3                 

Afkast i % (ift. oprindelig købspris) 7,1% -0,2%
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