Erfa- og informationsmøde for mølleejere
fredag den 22. september 2017 i Vingsted

Optimal drift og service af din vindmølle
En temadag tilrettelagt specielt
for - og af - mølleejere

Program

Løbende erfaringsudveksling mellem møllejere og en
kontinuerlig kontakt til foreningens tekniske konsulenter er
yderst værdifuld for såvel mølleejere som foreningen. Med
god vidensdeling står vi stærkere og den enkelte kan spares
for store omkostninger og ærgrelser.
Alle mølleejere har her mulighed for erfaringsudveksling med
ejere af møller af samme fabrikat og ydelse.
Alle spørgsmål kan tages op for kvalificeret og uvildig rådgivning. Er der helt specielle forhold, der ikke umiddelbart kan
afklares, følger vindmølleforeningens tekniske konsulenter op
på problemerne.
Foreningens tekniske konsulenter vil være til stede.

9.30-10.00

Der bliver hele dagen plads til erfaringsudveksling og til
at få svar på dine spørgsmål.

Indskrivning og kaffe
10.00 - 10.10

Velkomst
Christian Kjær, direktør,
Danmarks Vindmølleforening
10.10 - 10.40

OEM aftaler fra Vestas
og Siemens Gamesa

Vestas og Siemens Gamesa fremlægger
deres service og OEM aftaler til nye og
store møller.
Ved du hvad der står i din aftale?

Brian Christensen, servicechef,
Vestas Wind Systems

Praktiske oplysninger
Tid

Fredag den 22. september kl. 9.30-16.00

Sted

Vingsted Hotel & Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2, Bredsten

Pris

kr. 550,- incl. forplejning.
Arrangementet er kun for medlemmer af
Danmarks Vindmølleforening

Tilmelding

Senest 15. september på www.dkvind.dk
Sammen med tilmelding er du velkommen til at
komme med emner/spørgsmål, du ønsker taget
op på temadagen, men gerne i god tid.

11.25 - 12.00

14.00 - 16.00

Opgradering af overvågningsudstyr til
eksisterende møller. Har du kontakt med
din mølle?
Lovpligt inspektion af transformer og deres
sikkerhedsudsyr. Nye typer driftsleder
aftaler.
Resultat af den seneste tilfredshedsundersøgelse af servicefirmaer.

Erfa-mødet er relevant både for ejere af
ældre og helt nye møller.
Foreningens tekniske konsulenter deltager
i møderne og har forberedt spørgsmål, der
kun angår enkelte fabrikater og årgange.
Repræsentanter for Vestas, Siemens og
Nordex vil være til stede for spørgsmål ved
en del af mødet.

Tilsyn, vedligeholdelse og
tilfredshed med service

Danmarks Vindmølleforenings
tekniske konsulenter
12.00 - 13.00

Frokost

Thomas Bisgaard Hansen, servicechef,
Siemens Gamesa

13.00 - 13.45

10.40 - 11.10

Status på den politiske diskussion og
udvikling af rammevilkår.
Kan det have økonomisk betydning for din
vindmølle nu og i fremtiden.

Nye længerevarende
serviceaftaler til ældre
vindmøller
Er det noget for dig?

Vestas Wind Systems, Siemens Gamesa
og Connected Wind Service fremlægger
deres nye version af aftalerne.
11.10 - 11.25

Beregning af vindens værdi
Anvendelse af vindenergiindekset.
Hvilken betydning har det for din mølle.

Per Nielsen, EMD International A/S.

Erfaringsudveksling
i fabrikatgrupperne

Ny økonomisk ordning for
landvind

Christian Kjær, direktør, og
Søren Klinge, seniorøkonom,
Danmarks Vindmølleforening.
13.45 - 14.00

Kaffe

Erfa-grupper
Danmarks Vindmølleforenings
medlemmer mødes i uformelle
erfa-grupper for ejere af
• Vestas op til og med V66
• Vestas fra V80
• Siemens op til og med 2,3 MW
combi stall
• Siemens fra 2,3 MW vario speed
• NEG Micon
• Nordex
Bemærk erfa-grupper for ejere af
nye, store møller fra hhv. Vestas og
Siemens.

