medlemmer og firmaer mødes
8.30 - 12.30

årsmøde 2017

Messeområde, hvor
firmaer med interesser i
vindmøllebranchen
præsenterer ydelser og
produkter.
Kom og få en snak!
Foreløbig kan du møde
følgende:

årsmødetale
Årsmødetale v. Peder Østermark Andreasen,
administrerende direktør for Energinet.dk og
præsident for ENTSO-E (European Network of
Transmission System Operators for Electricity)
Fremtidens elmarked
Dansk vindmøllestrøm afregnes til historisk
lave priser, der knapt nok kan dække drifts- og
vedligeholdelsesomkostningerne.
Energinet.dks arbejde har direkte indflydelse
på elpriserne og dermed på hverdagen og
fremtiden for alle danske vindmølleejere.
Er der udsigt til stigende elpriser, der begynder
at afspejle, hvad ny kapacitet koster? Kan nye
udlandsforbindelser, fjernelse af flaskehalse og
forslagene i EUs Vinterpakke ændre ved
Danmarks nuværende status som lavprisområde for elektricitet?

• Advokatkompagniet A/S
• Avanti Wind Systems A/S
• Brd. Klee A/S
• C.C. Jensen A/S
• Codan
• Connected Wind Services
• COWI A/S
• Danish Blade Service ApS
• Danmarks Vindmølleforenings konsulenter

• Danmarks Vindmølleforenings tekniske
konsulenter
• DanRevision
• Dansø Gruppen A/S
• DELTA
• Difko Administration A/S
• EMD International A/S
• ENDOTEST aps
• Energi Danmark A/S
• Energimuseet
• EWT Emergya Wind
Technologies B.V.
• Geo
• GNL Service
• Greenbyte/MillWatcher
• Hydac A/S
• Kirk Larsen & Ascanius
• Lind Jensens Maskinfabrik A/S
• Nordex Energy GmbH
• PlanEnergi
• PMT ApS

MØD VORE
MEDLEMMER
Få en stand på årsmødet og mød dine eksisterende
- og kommende - kunder samt andre firmaer i
vindmøllebranchen.
Firmaerne annonceres både her i programmet og på
vores hjemmeside. Links til jeres hjemmeside vil ligge
her helt frem til efteråret 2017.
I et særligt årsmødehæfte vil hvert firma desuden blive
profileret med logo, kontaktdata og en kort beskrivelse.
Prisen er kun 4.400,- kr.

mølleejere mødes i
erfa-grupper
Gruppemøder for ejere af
• Vestas op til og med V66
• Siemens op til og med
2,3 MW combi stall
• Nordex

Gruppemøder for ejere af
• Vestas fra V80
• Siemens fra 2,3 MW vario speed
• NEG Micon
• Husstandsmøller

Erfa-gruppemøderne ledes af en teknisk konsulent fra foreningen.
På møderne opsamles aktuelle spørgsmål og problemer, så
de efterfølgende kan behandles af foreningens tekniske
konsulenter samt indgå i tilrettelæggelsen af efterårets
store erfa- og informationsdag for mølleejere.

?

Læs mere på www.dkvind.dk eller
kontakt Linette Riis på tlf. 8733 1430 eller lr@dkvind.dk
og få tilsendt uforpligtende materiale.

vindmølleprisen
generalforsamling
Du kan se sidste
års hæfte på
www.dkvind.dk

• Poul la Cour Museet
• Safe Wind Service
• Siemens Wind Power A/S
• Spica Technology ApS
• Square Oil A/S
• Total Wind Service ApS
• TVC Advokatfirma
• tyskrevision
• Vestas Northern
Europe A/S
• Vestergaard Marine
Service
• VidenOmVind
• Viking Rubber Co. A/S
• Vindenergi Danmark
amba
• Wind Estate A/S
Se opdateret liste på
www.dkvind.dk

praktisk
Tid

Lørdag den 25. marts 2017

Sted

Vingsted Hotel og Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

Pris

100,- kr.

Tilmelding senest den 20. marts på
www.dkvind.dk.

