Telge Energi Vind Ekonomisk förening
Information från styrelsen januari 2018
Rapport från Motvind
Movind har varit ur drift från 21 april till 24 augusti 2017 p g a en allvarlig skada på motorer och växlar
som roterar turbinen mot vindriktningen. Efter att vår partner för service och underhåll Green Extreme
vägrat att ta något ansvar för skadan trots att föreningen har ett fullserviceavtal med företaget drog
reparation ut på tiden. Vi blev därmed tvungna att själva projektleda och upphandla leverantör för
reparation. Med hjälp av ett serviceteam från Tyskland kunde reparation utföras i slutet av augusti. Efter
att reparationen var ut utförd har vi haft mindre driftproblemen med fortsatt stillestånd under stora delar
av september och oktober. Vi har dock löst problemen med hjälp från ett annat serviceföretag Deutsche
Wind Technik. Movind har därefter producerat riktigt bra under november och december utan avbrott.
Föreningen har fått ersättning från försäkringsbolaget för reparationen och utebliven produktion som
motsvarar ca 75 % av alla kostnader som är förenat med skadan.
Green Extreme har haft en skuld till föreningen på ca 2 Mkr sedan lång tid tillbaka men efter att vi
skickade in en konkursansökan till Skaraborgs Tingsrätt så betalade Green Extreme skulden inklusive
dröjsmålsränta vilket innebar att vi drog tillbaka konkursansökan.
Därmed återstår nu bara att avsluta relationen med Green Extreme och upphandla en ny organisation för
övervakning drift, underhåll och service. Styrelsen har lagt ut ett uppdrag till styrelseledamoten Hans
Sollenberg f.d. VD på OX2 Kraft att upphandla en ny serviceorganisation vilket kommer att fullföljas
under första kvartalet 2018.

Rapport från Hedvind
Hedvind har under verksamhetsårets första 8 månader producerat 3,8 GWh vilket är normalt för
perioden. Hedvind har dock de senaste kalenderåren producerat ca 20 % bättre än förväntat vilket vi kan
vara mycket tillfreds med då Movind har motsvarande minussiffra ca 20 % sämre än förväntat utfall.
Därmed har vår produktion, med några få undantag, räckt till att täcka medlemmarnas förbrukning av
medlemsel.

Ekonomisk Rapport
Det ekonomiska rörelseresultatet per den 30 november som innefattar 8 månader på verksamhetsåret
2017-2018 före avskrivningar blev 0,25 Mkr vilket är i paritet med budget. Resultatet efter avskrivningar
och finansiella poster blev – 0,75 Mkr vilket är 0,3 Mkr bättre än budget. Det förbättrade resultatet beror
mestadels på att vi haft högre elpriser än förväntat och att medlemmarna förbrukade mindre el än
förväntat. Föreningen har 6,5 Mkr i kassan och 9 000 osålda elcertifikat till ett aktuellt värde av ca 0,5
Mkr. Värdet och priset på elcertifikat har mer än halverats under 2017.

Försäljning och återköp av vindandelar
Föreningen har per den 18 december fått in försäljningsuppdrag från 65 andelsägare på totalt ca 3700
andelar. De säljs i den ordning de kommit in till nya andelsägare till nominellt pris. Det har under
verksamhetsperioden sålts drygt 500 andelar
Medlemmar kan även välja att sälja tillbaka andelar direkt till föreningen för ett av styrelsen årligen
fastställt Återköpspris. Styrelsen fastställde vid decembermötet Återköpspriset till är 360 kr/andel fr.o.m.
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