Erfa- og informationsmøde for mølleejere
fredag den 23. september 2016 i Vingsted

Din vindmølles tekniske udfordringer
- nu og i fremtiden
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 - 10.30

Vindmøllers levetid

Alle møller skal ved det 20. år (design
levetiden) have en ekstra inspektion.
I forbindelse med denne lovpligtige inspektion
vurderes bl.a. vindmøllers strukturelle dele.
Hør hvad du kan bruge inspektionen til.

Peggy Friis, chefkonsulent, DTU
10.30 - 10.50

Tilpasning af forsikringer

Praktiske oplysninger

Den rigtige forsikring er et mix af det rigtige
indhold til den rigtige pris.
Har du kikket dine forsikringer efter for
nylig?

Tid

Fredag den 23. september kl. 9.30-16.00

Michael Andersen, forsikringsrådgiver
Dansø Forsikringsmæglere

Sted

Vingsted Hotel & Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2, Bredsten

10.50 - 11.15

Pris

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

Tilmelding

Senest 16. 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.

OEM-aftaler

Hør om faldgruberne i service- og OEMaftaler.
Eksempler på uheldige formuleringer og
deres konsekvenser.
Ved du, hvad der står i din aftale?

Elvir Mesanovic, advokat,
Advokatkompagniet

11.15 - 12.00

14.00 - 16.00

Opgradering af overvågningsudstyr til
eksisterende møller.
Har du kontakt med din mølle?
Lovpligt inspektion af transformer og dens
sikkerhedsudstyr.
Nye typer driftslederaftaler.
Hvad finder Danmarks Vindmølleforenings
konsulenter lige nu ved inspektioner i
møllerne?
Aktuelle erfaringer og spørgsmål.
Resultat af den seneste tilfredsheds
undersøgelse 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 de 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

Erfaringsudveksling
i fabrikatgrupperne

Danmarks Vindmølleforenings
tekniske konsulenter
12.00 - 13.00

Erfa-grupper

13.00 - 13.45

Danmarks Vindmølleforenings
medlemmer mødes i uformelle
erfa-grupper for ejere af

Frokost

Vindmøller som ”aktiver”
nu og i fremtiden

Hvordan indpasses vindmøllestrøm bedre
i el-nettet.
Hvilke tekniske udfordringer står vind
møllerne overfor fremover.
Fremtidens vindmøller - et kig i krystalkuglen.

Henrik Stiesdal, fhv. teknologichef ved
Siemens Wind Power
13.45 - 14.00

Kaffe

• 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.
Ejere af husstandsmøller mødes til en
særlig temadag 9.9.

