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Nyhedsbrev fra Middelgrundens Vindmøllelaug

Udbetaling 3. oktober
Næste udbetaling bliver på 240 kr. pr. andel og finder sted den 3. oktober 2005.
Husk at indsende nyt kontonummer
Hvis du har fået nyt kontonummer, skal det indsendes via skema på hjemmesiden under
ændring af personoplysninger senest den 22. september. Ændringer kan også indsendes
pr. brev til sekretariatet.
Møllernes produktion
Årets produktion på laugets møller var 28.822 MWh pr. 1. august 2005. Efter et par
vindrige måneder i starten af året er vi nu tilbage på budgettet.
Vellykket Åbent Hus
Over 500 forventningsfulde medlemmer deltog i Åbent Hus søndag den 19. juni. Mange
tog turen til toppen af møllen og med sved på panden kom de op til guiderne i møllehuset.
Herfra var der en fantastisk udsigt over København, Øresund og mølleparken. Der blev
talt om de mange tekniske finurligheder i møllen og fotoapparaterne blev flittigt brugt.
Vejret var også med os, med solskin og kun en smule vind, og da (næsten) alt andet
fungerede som det skulle, fik langt de fleste gæster indfriet deres forventninger. Der var
rift om at sejle med gummibådene, og det viste sig, at de var både hurtige og effektive i
det gode vejr. Billeder fra dagen finder du på http://kmek.dk/store_moelledag.html.
Havmøllekonference
Lauget deltager på den store internationale konference ”Copenhagen Offshore Wind” (se
mere på offshore.windpower.org) den 26.-28. oktober med en artikel om vores erfaringer
med mølleparken siden opstarten i efteråret 2000. Artiklen er på engelsk og findes på
hjemmesiden: www.middelgrunden.dk/artikler.
Slut med lys-show
Det vil fremover være slut med det lys på toppen af vindmøller, som har været en
væsentlig anke fra naboer mod placeringen af store vindmøller på land.
Brancheorganisationen Vindmølleindustrien og luftfartsmyndighederne er blevet enige om
nogle lempeligere regler, der gør fly-lyset mindre synligt for omgivelserne nede på jorden.
De nye regler kræver, at der kun monteres et svagt, rødt lys, som ikke blinker, på møller
der er 100-150 meter høje. Lysstyrken skal blot være på 10 candela, hvor det gamle krav
var 2.000 candela. 10 candela svarer til lyset fra 10 stearinlys. Lyset skal være synligt i
vandret plan og være placeret på toppen af tårnet. Det betyder, at folk nede på jorden
ikke vil blive blændet af lyset (kilde: Naturlig Energi).
I Middelgrundens Vindmøllelaug hilser vi den nye aftale hjerteligt velkommen. Både fordi
vi selv har glæde af aftalen, men også fordi det kan gavne fremtidens mølleprojekter.
Oprindeligt var der faktisk krav om at anvende det kraftige lys på 2.000 candela på
Middelgrundens møller. Men det gjorde vi indsigelse imod og myndigheder dispenserede,

således at vi hidtil har kunnet nøjes med et lys på 10 candela. Med aftalen bør vores flylys være fremtidssikret.
Framelding af nyhedsbrev
Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover kan du framelde dig på
hjemmesiden under ændring af personoplysninger.

Venlig hilsen

