FÅ EN STÆRK FORENING I RYGGEN
Danmarks Vindmølleforening repræsenterer 80 % af vindkraften i Danmark.
Foreningens medlemmer er både enkeltmølleejere, møllelav og energiselskaber.
Og alle møllestørrelser og -aldre er
repræsenteret.
Også andre vindkraftinteresserede er
medlemmer.
Foreningen har derfor politisk gennemslagskraft og en stor erfaringsopsamling,
der giver basis for uvildig og seriøs
rådgivning til gavn for medlemmerne.

Bliv hørt!
Vilkårene for de eksisterende vindmøller
i Danmark og for planlægningen af ny
vindkraft afgøres politisk. Som medlem
af Danmarks eneste forening for vindmølleejere og vindkraftinteresserede
er du med til at give vindkraften en
stemme og sikre, at du bliver hørt.

Det er vores politiske mål:
• At eksisterende vindmøller får acceptable vilkår, og at der er rimelige betingelser for etablering af nye møller.
• At der er basis for en rolig og kontinuerlig indpasning af nye møller på
baggrund af en langsigtet energiplanlægning – både på land og hav.
• At repræsentere mølleejernes
interesser over for vindmøllefabrikanterne.
Med 80 % af vindkraften i Danmark i
ryggen er der vægt bag ordene.
Derfor er også dit medlemskab vigtigt!
Bestil et uforpligtende tilbud om
medlemskab på www.dkvind.dk.

Foreningens
dobbelte formål
• At oplyse om vindenergiens
muligheder som en ren, miljøvenlig energikilde.
• At varetage mølleejeres fælles
interesser overfor myndigheder,
elselskaber, politiske beslutningstagere og andre energipolitiske
aktører.

VI MØDES
Foreningen arrangerer både temadage
og regionale møder.
Her kan du blive opdateret om såvel teknik
og økonomi som ny lovning og politik
- og møde politikere og fagfolk til debat
og gensidig information om aktuelle
vindkraftspørgsmål.
Som medlem deltager du i foreningens
arrangementer til særpris.
Vi skaber også rammerne for erfaringsudveksling mølleejere imellem. Dels i
forbindelse med foreningens årsmøde
samt ved en årlig erfa-dag udelukkende
for medlemmer.
På årsmødet arrangerer vi tillige træf
mellem vindmølleejere og firmaer i
vindmøllebranchen ved messestande.

FAKTA PÅ WWW.DKVIND.DK

På foreningens
hjemmeside finder du
• arbejdsområder og
kontaktdata på dine
konsulenter,
• nyheder,
• grundig information om
aktuelle emner,
• relevant lovstof,
• statistik og nøgletal,
• mytedræbere og
• ”Fakta om vindenergi”
- faktablade om de
foreløbig 35 vigtigste
emner indenfor miljø og
energipolitik, økonomi,
planlægning og teknik
og drift.

DINE MEDLEMSFORDELE
• En stærk og uafhængig forening i ryggen.
• Et talerør såvel politisk som i den brede befolkning.
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• 12 uvildige og hver på sit felt vidende og erfarne
medarbejdere.
• Gratis telefonisk rådgivning om alt fra detaljer i
vindmøllelovgivningen til tekniske, planlægningsmæssige eller økonomiske spørgsmål.
• 25-30 % rabat på konsulentydelser, herunder
tekniske eftersyn.
• Arrangementer, temadage, og regionale møder om
aktuelle emner og med spændende og kompetente oplægsholdere - til særlige medlemspriser.
• Erfa-grupper for både ejere af de enkelte vindmøllefabrikater og for ejere af nye, store vindmøller.
• Medlemsbladet Naturlig Energi fyldt med relevant
og aktuelt stof leveret i postkassen hver måned.
• En brugervenlig hjemmeside spækket med viden
og information om vindkraft.
• Seriøst og sobert informationsmateriale som f.eks.
faktablade og mytedræbere.
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Naturlig Energi
Medlemsbladet Naturlig Energi bringer dig nyhederne
hver måned. Følg med i Naturlig Energi og bliv sagligt
orienteret om den seneste økonomiske, politiske og
tekniske udvikling på vindmølleområdet.

FORENINGENS KONSULENTER ER DER FOR DIG!
Som medlem af foreningen kan du få uvildig
vejledning af foreningens konsulenter, der
arbejder uafhængigt af vindmøllefirmaer og
møllesælgere.

Kun ved deltagelse i møder, tekniske eftersyn
og vurderinger eller udarbejdelse af økonomiberegninger m.v. afregnes dette.
For medlemmer til særligt lave priser.

De enkelte medarbejdere i Danmarks
Vindmølleforening har mange års erfaring
i specifikke vindkraftrelevante områder.
Det kan være alt fra detaljer i vindmøllelovgivning til tekniske, økonomiske og
forsikringsmæssige spørgsmål.
I fællesskab kan medarbejderstaben således
give medlemmerne landets mest kompetente og grundige rådgivning – både i
bredden og dybden.

Eksisterende vindmøller

Brug os!
Medlemmer af Danmarks Vindmølleforening
kan gratis søge råd hos foreningens konsulenter.

Hvem siger, en vindmølle kun kan holde
20 år? Vi kan klæde dig på til at drive din
vindmølle bedst muligt og længst muligt.
Og vælger du at sælge møllen, så tag os med
på råd - også i denne sidste, vigtige fase.
Vi kan hjælpe med råd, prissætning og
indhentning af bud fra interesserede købere.

Nye vindmølleprojekter
Danmarks Vindmølleforenings konsulenter
kan tages med på råd og sparring i alle
faser, f.eks. beregninger af økonomi, vind,
støj, skyggekast samt visualiseringer, valg
af optimal placering, gennemførelse af det
lovpligtige udbud af andele, lokal orientering
om køberets- og værditabsordningen, udarbejdelse af vedtægter og evt. dannelse af lav.
Vi kan give dig det bedst mulige beslutningsgrundlag – og hjælpe dig med at føre din
beslutning ud i livet.

EN TEKNIKER VED HÅNDEN
Har du spørgsmål om service, garanti,
reparationer eller serviceaftaler? Lækker
gearkasse på din vindmølle olie? Er der
en mislyd ved lejer, gear eller generator?
Er du usikker på vingernes tilstand?
Som medlem kan du altid ringe til en af
foreningens tekniske konsulenter og få et
godt, gratis råd!
Herudover har du mulighed for at købe
en lang række ydelser som f.eks. uvildigt
eftersyn, inspektion med endoskop,
driftsleder på transformer, vingeeftersyn
og bistand i forsikringssager. Du kan
også tegne en udvidet konsulentaftale
med kontinuerligt tilsyn af møllen. Det

giver tryghed og
kan sikre dig bedre
mod uventede og
kostbare skader og
driftstop.

Erfaring og
specialviden
Erfaringsopsamlingen hos foreningens
tekniske konsulenter er et stort aktiv for
alle medlemmer.
De udfører hvert år eftersyn i et meget
stort antal vindmøller og har derfor et
detaljeret kendskab til alle vindmøllefabrikater, -størrelser og -typer. Ingen
andre steder er der samlet en så omfattende specialviden og erfaring.

ISO-9001-certificeret
Teknisk afdeling er certificeret efter
ISO 9001 af Bureau Veritas Certification
Denmark. Det sikrer, at kvaliteten af vores
arbejde altid er i fokus og har højeste
prioritet.

Spar mindst 25 % som medlem
Danmarks Vindmølleforening er en
non-profit-organisation. Det betyder
lave priser på vore ydelser; særligt for
medlemmerne. Som medlem sparer
du 25-30 % og kommer foran ikkemedlemmer i køen, hvis der er venteliste.
Prisliste og nærmere beskrivelse af
opgaverne kan findes på www.dkvind.dk.

Direktør
Asbjørn Bjerre

Informationsmedarbejder
Linette Riis

Energipolitik,
internationalt
samarbejde,
vindmølleplanlægning

Generel rådgivning
og information,
afregningsregler,
arrangementer,
hjemmeside

KONSULENTER

Danmarks Vindmølleforening
Ellemarksvej 47
8000 Århus C
Tlf. 8611 2600
Fax 8611 2700

Telefontid:
mandag-torsdag kl. 8.30-15 .00
fredag kl. 8.30-13-00

Økonomirådgiver
Jørn Larsen

Regnskabsfører
Lars Knudsen

Politisk/økonomisk
konsulent
Henrik Skotte

Nye projekter
og vindmøllelav,
beregning af støj,
produktion og
rotorskyggekast,
visualiseringer

Planlægning, nye
projekter, placering og
parkdesign, beregning
af støj, produktion og
rotorskyggekast,
visualiseringer

Gennemførelse af
køberetsordning,
udbud af møller,
økonomiberegninger,
moms-, afgifts- og
skatteregler

Generel rådgivning,
regnskab for
vindmøllelav,
forsikringer,
medlemskab og
kontingent

Generel rådgivning
og information,
økonomiberegninger,
vindmølleplanlægning,
lovgivning og juridiske
spørgsmål
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Teknisk konsulent
Ole Andersen
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