
Ordinær generalforsamling i Vestforsyning Vind A/S
4. maj 2022



Punkt 1 
Indstilling og valg
af dirigent

• Bestyrelsens indstilling

• Advokat Jacob Sparre Christiansen



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport 2021
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller

dækning af tab i henhold til godkendelse af
årsrapport

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Indstilling fra Vestforsyning Erhverv

a. Vestforsyning Erhverv A/S indstiller, at 
modellen for beregning af Fair Markedsværdi 
tilpasses, og at kursen for det kommende år 
fastsættes til 895. 

7. Eventuelt
a. Indkommet spørgsmål fra aktionær vedrørende 
bestyrelsens tanker i forhold til Power-to-X energien 
ved vindparken. 



Formandens 
beretning

• År 2021 for vindmølleparken

• Better Energy har etableret solcellepark

• Informationskanaler



År 2021

• Møllerne kører godt og de lever op til 
den garanterede "oppe tid" på 
minimum 97 % af tiden pr. år

• Better Energy har etableret et 
solcelleanlæg i området ved 
vindmøllerne

• Droneinspektion af møllevingerne



Undersøgelse af serviceaftale forlængelse



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

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


Information til
aktionærer (fortsat)

Se direkte produktionstal pr. mølle

• Kontakt os - så sender vi jer log-in oplysninger til
hjemmesiden https://scipher.vx.utopusinsights.io/

• Fælles log-in for alle aktionærer

• På mobiltelefon kan vælges “Føj til
hjemmeskærm” – for hurtig adgang

https://scipher.vx.utopusinsights.io/


TAK



Punkt 2 
Årsrapport



Driftsår 2021

• Vindkurve:

• Vindåret har været på 
91,7 % af et normalt år, 
mens det sidste år var på 
102,3% af et normalt år



Driftsår 2021

• Vindmøller produktion inkl. 
nedregulering:

• Vindmøllerne har i 2021 
produceret 26.800 MWh –
svarende til en gennemsnitlig 
produktion på 73,4 MWh pr. 
døgn

• Samlet salg inkl. nedregulering 
er 33.706 MWh



Driftsår 2021

• Elpris/kWh:
• Den ordinære produktion er 

afregnet til en gennemsnitspris på 
51,13 øre/kWh, mens 
nedregulering gennemsnitlig er 
afregnet til 45,34 øre/kWh

• Samlet giver det en gennemsnitlig 
afregningspris på 49,95 øre/kWh. I 
2020 var den gennemsnitlige 
afregningspris 17,6 øre/kWh

• Porteføljeforvaltning på 2 af 
møllerne – afregningsprisen på de 
2 afdækkede møller er 25,61 
øre/kWh lavere end vores 4 andre 
møller, der afregnes efter 
spotprisen



Driftsår 2021

• Total indtægt på produktion og 
nedregulering:

• Effekten af den høje elpris – hvor 
de sidste 3 mdr. af året har været 
de bedste

• Til trods for at produktionen har 
været lavere i 2021 end i 2020 -
har indtægten stadig været højere



Punkt 2 Årsrapport



Punkt 2 Årsrapport



Punkt 2 Årsrapport



Punkt 2 Årsrapport



Punkt 3 
Beslutning om 
anvendelse af overskud

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret 9.576
Overført resultat -1.072

8.504



Punkt 4
Valg af bestyrelsesmedlemmer

Pernille Bloch
Formand

Karsten Filsø
Næstformand

Finn Orvad
Bestyrelsesmedlem

Per Albertsen
Bestyrelsesmedlem

Søren Olesen
Bestyrelsesmedlem

Rasmus Gamst 
Beltofte

Bestyrelsesmedlem

Thomas Nørholt 
Jensen

Medarbejderrepr.

Erik Frost Hansen
Medarbejderrepr.

Camilla Sønderup
Medarbejderrepr.

Bjarne Sørensen 
Forbrugerrepr.

Ole Gade
Forbrugerrepr.



Punkt 5
Valg af revisor
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Med regulering og lavere produktion Forskel efter skat

Punkt 6 Indstilling fra Vestforsyning Erhverv
• Fair Markedsværdi – problemstilling ift. forlængelse af periode med tilskud



Punkt 6 Indstilling fra Vestforsyning Erhverv



Punkt 7 
Eventuelt



Punkt 7 Eventuelt

Indkommet spørgsmål fra aktionær 
vedrørende bestyrelsens tanker i 
forhold til Power-to-X energien ved 
vindparken

• PTX anlæg er meget strømforbrugende –
typisk af en størrelse, som kræver mere 
strøm end den produktion, der er fra de seks 
møller i Gedmose. 

• Nationalt et arbejde i gang omkring mulige 
nye regler for tariffer, som måske betyder at 
VE-produktionen ikke behøver at ligge fysisk 
sammen med PtX-anlægget.

• Vestforsyning følger den hastige udvikling 
indenfor området – og er tro mod at 
aktionærerne har investereret i møllerne ud 
fra prospektet. 
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