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Økonomisk løft til DVS

På den årlige generalforsamling i vindmølleejernes 
organisation, Danmarks Vindmølleforening, den 27. 
marts i Vingstedcentret k DVS tilsagn om 100.000 kr 
fra den resterende kassebeholdning i den nu nedlagte 
“Forsikringsforening for Danske Vindmøller”, der blev 
stiftet i 1990, da det var svært at få forsikret møllerne.

For DVS, der har en årlig indtægt på under 20.000 
kr, primært fra medlemskontingenter, betyder det et 
afgørende økonomisk løft, som vi er meget glade for.
Poul la Cour Museet i Askov k et tilsvarende beløb og 
de resterende 263.000 vil indgå i Danmarks Vindmølle-
forenings fond.

Bestyrelsen

På DVS’ generalforsamling den 25. marts blev Flem-
ming Hagensen og Benny Christensen genvalgt til 
bestyrelsen, mens det tredie bestyrelssmedlem,der var 
på valg i år, Kurt Weber på forhånd havde meddelt, at 
han ikke ønskede genvalg. Han vil dog fortsat varetage 
praktiske opgaver for bestyrelsen, bl.a. som regnskabs-
fører. Den hidtidige suppleant John Furze, Ebeltoft, blev 
nyvalgt til bestyrelsen og Jafar Hosseini, Brande blev 
nyvalgt som suppleant.



      Reception på Roerslev Elværk fredag den 11. juni fra kl. 13

Flemming Hagensen - bestyrelsesmedlem i DVS og mangeårig primus motor i arbejdet for at bevare 
den danske vindmøllehistorie - fylder 75 år. Han kan samtidig fejre 10-års jubilæum for sin omfattende 
vindmøllesamling, der startede i Orehoved på Falster og som i de sidste 8 år har haft til huse i det tidligere 
elværk i Roerslev pr. Otterup på Fyn.

I den dobbelte anledning indbyder Flemming alle interesserede til reception på elværket den 11. juni. 
Bl.a. vil Henrik Stiesdal, vindmøllepioner og nu teknologichef på Siemens Windpower, og Peter Hjuler, 
mangeårig leder af prøvestationen på Risø, fortælle om deres syn på bevaring af vindmøllehistorien.

Citat fra besøgende fra Vestas i samlingens gæstebog:
“Vi vidste ikke, at der fandtes så stor en samling i Danmark. Det er rart at se, at nogen gør en indsats 
for at bevare historien i en branche, som har haft, og har, så stor betydning for det danske samfund og 
for verden. Det, du laver, vil i lang tid have stor betydning for vindmøllebranchen. Især vil det være 
godt for de nye at se det her, så de kan få en forståelse af, hvordan det begyndte.”

Hvis man vil ønske Flemming Hagensen tillykke og støtte hans fortsatte arbejde med at vedligeholde og 
udbygge samlingen kan støttebidrag indbetales til Arbejdernes Landsbank Konto 5396 0332785 og der er 
også en sparebøsse på Elværket ved receptionen.

I slutningen af juni og begyndelsen af juli afholdes international vindmølle-workshop 
for unge ingeniører og andre interessserede i Roerslev og Lem. Læs mere om program 
og muligheder for deltagelse på DVS’ hjemmeside www.vindhistorie.dk

          
            Nyhedsbrevet er redigeret af Benny Christensen. Foto: Flemming Hagensen og Benny Christensen.


