
Referat af I/S møde og ledelsesberetning i  
Middelgrundens Vindmøllelaug,  
tirsdag den 27. marts 2007. 
 
Middelgrundens Vindmøllelaugs I/S møde blev afholdt den 27. marts 2007 kl. 18.00 i 
Korsgadehallen på Nørrebro. 
 
Der var 650 tilmeldte til Middelgrundens tiårsjubilæum – interessentmøde og jubilæumsfest. 
 
Velkomst 
I/S mødet indledtes med en velkomst ved Erik Christiansen, formand for Middelgrundens 
Vindmøllelaug. 
 
Erik Christiansen bød velkommen – og alle afsang den omdelte sang – der naturligvis handlede om 
vind. 
 
Derpå bød han velkommen til klimaforsker Ole Bøssing Christensen, Danmarks Meteorologiske 
Institut. Ole Bøssing Christensens indlæg er tilgængeligt på Middelgrundens hjemmeside 
www.middelgrunden.dk
 

1. Valg af dirigent 
Som dirigent valgtes Morten Elle. 
 
Derefter holdtes festtale af Livia Tirone, direktør for Lissabons Energi and Miljøagentur. 
 
Livia Tirones præsentation er tilgængelig på www.middelgrunden.dk. Præsentationen er på engelsk. 
 

2. Valg af referent og stemmetællere 
Som referent valgtes Hanne V. Moltke. Der valgtes desuden stemmetællere. 
 

3. Ledelsens beretning 
Erik Christiansen afholdt ledelsens beretning:  
 
Velkommen til Middelgrundslaugets 10-års-jubilæum. 
Velkommen til Verdens største vindmøllelaug. 
Velkommen til et folkeligt baseret laug. 
Velkommen til dem, der ejer verdens flotteste vindmøllepark, der er blevet et symbol på vindmøller 
i Danmark. 
Velkommen til generalforsamlingen. 
Velkommen til os alle ca. 700 deltagere. 
Velkommen til en aften, hvor vi kan tillade os at rose os selv for indsatsen. 
Velkommen til en aften i jubilæets skær. 
Velkommen til en fornøjelig aften. 
Velkommen! 
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Vi skal i aften igennem flere traditionelle og utraditionelle indslag.  
 
Første del af arrangementet er den mere alvorlige del, med festtaler fra ind- og udland, som vil give 
os det rigtige afsæt til vor generalforsamling, der nok er den mere traditionelle del af aftenen.  
 
Anden del af arrangementet vil være det mere festlige. Her er der spisning til dem, der nåede at 
tilmelde sig i tide, og der vil være mulighed for at teste sine talegaver, hvis man nu skal have lyst til 
det. Der er allerede nogle, der har skrevet sig ind i talerækken, så jeg vil bede om, at evt. taler 
anmeldes til mig i den korte pause mellem generalforsamlingen og spisningen. 
 
Vi slutter ca. kl. 22.30, hvilket er senere, end vi plejer at slutte. 
 
Vi skal dog indlede med noget helt utraditionelt – en sang, som vi skal synge højt, så vejrguderne 
hører os. 
 
Når sangen er afsluttet, vil jeg introducere den første taler. 
 
Først skal vi råbe tre korte og et langt hurra for os alle sammen: h….. 
 
Første taler: Ole Bøssing Christensen er seniorforsker på DMI. Han har ansvaret for udarbejdelse af 
computermodeller for klimaet. Da DMI har været med i fremskaffelse af grundlaget for 
konklusionerne fra FN’s klimapanel om konsekvenserne af den globale opvarmning, synes vi, det er 
uhyre relevant at høre om de mulige påvirkninger på klimaet i Europa eller herhjemme. Måske kan 
Ole Bøssing Christensen give et bud på, om vi kan vente mere medvind i de kommende år?  
Velkommen til Ole Bøssing Christensen.   
 
Anden taler: Som I kan se i nyhedsbrevet, så har vore vindmøller et godt tag i udenlandske 
besøgende. Derfor vil næste indslag handle om, hvordan vi gensidigt kan påvirke hinanden i 
storbyerne for at give plads til den vedvarende energi. I dette tilfælde Lissabon.  Jeg vil nu slå over i 
engelsk, fordi dansk nok ikke er det mest udbredte sprog i Europa. Livia Tirone is leader or director 
for the Lisbon Energy and Environmental Agency, and she is responsible for implementing new 
sustainable and environmental strategies for Lisbon. She is well-known in Portugal and especially 
EU for her work and enhancement of sustainable solutions in the development of urban areas. She 
is one of the leading forces in the EU-architects written sustainable recommendations for buildings 
in Europe. Welcome to Livia Tirone. 
 
Ledelsesberetning. 
 
”Folketinget vedtager i enighed, at vedvarende energi skal have 1. prioritet i dansk energiforsyning 
set i lyset af den globale opvarmning, og finansloven bugner af initiativer på dette område, der vil 
få betydning for samfundets husholdning både indenfor energi, arbejdsmarked, sundhed og 
økonomi” – lyder det ikke som en spændende overskrift efter et energipolitisk forhandlingsforløb? 
 
Vi har alle lov at drømme, men lad os bevæge os væk fra drømmeverdenen. 
 
Regeringens energipolitiske udspil indeholder en række mere eller mindre præcise initiativer 
vedrørende vindmøller, og det skal blive interessant at se, om vi efter flere års pause kommer i gang 
med at udbygge vindmølleområdet. 
 
Der er ingen tvivl om, at fokus er lagt på andre energikilder, end dem vi bruger som hovedkilder i 
dag. 
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Et langt sejt træk ligger bag os for at få vedvarende energi anerkendt som energikilde – og ikke som 
alternativ energi. Herhjemme kan vi især takke de visionære folk, der stod bag etableringen af de 
første vindmøller for snart en menneskealder siden, og hele det organisatoriske grundlag for 
opbygningen af vedvarende energiforsyning fra vindmøller i form af laugsdannelse, der er noget 
helt specielt dansk – noget der er hentet fra andels- og foreningsbevægelserne. 
 
I sin substans handler laugsdannelsen om, at mennesker forenes om et fælles projekt for at realisere 
projektet. Mellem disse mennesker er der evnen og lysten til at arbejde sammen også i finansiel 
sammenhæng og ikke mindst tillid til, at alle handler efter de aftalte spilleregler, sådan som de er 
nedfældet i vedtægterne. Der er altså tale om aftaler mellem mennesker, som bliver overholdt til 
punkt og prikke. 
 
Middelgrundens Vindmøllelaug har bevist, at det selv i meget store projekter lader sig gøre at 
bygge på denne form for traditionel dansk tankegang. Det er typisk dansk og indgroet i de fleste 
danskere men ikke desto mindre totalt uforståeligt for mange af vore europæiske samarbejdsparter, 
der ikke kan forstå, at tilliden til hinanden er så stærk, at et omkostningskrævende stort projekt kan 
gennemføres af ganske almindelige borgere.   
 
Det er i dette lys vi skal se verdens største vindmøllelaug – og det er vel i grunden ikke så ringe 
endda. Normalt er det vindmølleparken, der afbildes i alle mulige sammenhænge, men egentlig 
burde det være alle os interessenter, der burde afbildes, som tegn på den folkelige opbakning til 
projektet.  I vort tilfælde ville det kræve et kamera med en meget stor grad af vidvinkel, men ikke 
desto mindre skal det folkelige være i objektivets fokus. 
 
Senest er dette fokus eksponeret ved samarbejdet mellem Danmarks Vindmølleforening og DONG 
Energy om etableringen af folkelige vindmøller. Politiken havde den 23. marts 2007 en artikel med 
overskriften: ”DONG genopliver den folkelige vindmølle” – i sig selv en selvmodsigende 
overskrift, fordi en organisation næppe kan genoplive noget uden den folkelige accept. Efter 
artiklen at dømme er en af hovedårsagerne til den nye alliance netop en folkelig modstand mod 
vindmøller, hvor DONG erfaringsmæssigt har store problemer med at få en folkelig accept af lokale 
store vindmøller, når de ejes af DONG. Derimod er formodningen, at inddragelsen af de lokale 
borgere i vindmølleprojekter, vil fremme forståelsen for vindmøllernes indtog på de lokale 
domæner.  
 
Det er der vel i og for sig intet nyt i – det har vi vidst i mange år – men det nye er, at landets 
førende energiselskab åbenbart har indset, at det er nødvendigt at have lokal opbakning. 
 
Drivkræfterne skal hentes lokalt hos lokale ildsjæle, der på en lokalt afstemt måde kan argumentere 
for vindmøllernes indtog, og vindmølleeventyrets succes hviler netop på denne lokale forankring.  
 
Danmark er nok det eneste sted i Europa, hvor vindmøllen afbildes med et menneskeligt udtryk, 
sådan som Middelgrundens Vindmøllelaug har fremhævet den på hjemmesiden – lad os blive ved 
med at give vindmøllen det menneskelige udtryk og hilse det nye fælles arbejdsgrundlag mellem 
Danmarks Vindmølleforening og DONG velkommen. 
 
Samarbejdet falder godt i tråd med det initiativ, vi har ladet indgå i budgettet for 2007, vedrørende 
opbakning til dannelse af endnu et vindmøllelaug i hovedstadsområdet. Vi har i ledelsen drøftet, 
hvordan vi i forbindelse med 10-års-jubilæet kan være med til at skubbe på, for at få etableret flere 
vindmøller i hovedstadsområdet. Vi har ikke lagt os fast på nogle lokaliteter, men blot ønsket, at 
lauget signalerer, at vi også føler en forpligtelse til at give den vedvarende energiforsyning af 
hovedstaden et vedvarende skub. Derfor har vi i budgettet indarbejdet en udlånspost til et 
vindmøllelaug, der med al sandsynlighed vil kunne realiseres på en bestemt lokalitet i 
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hovedstadsområdet. I Nyhedsbrevet er Avedøre Holme i Hvidovre afbildet som en mulig lokalitet, 
men afbildningen skal ikke ses som et på forhånd fastsat indsatsområde. I ledelsen vil vi vurdere 
lødigheden af de konkrete initiativer, før vi beslutter os til at yde et lån til et konkret laug – et lån, 
som skal betales tilbage, når projektet er realiseret. Vi håber, at generalforsamlingen vil bakke os op 
vedrørende dette initiativ. 
 
Nu er det ikke udgifter det hele. Fra SKAT har vi modtaget en jubilæumsgave i form af 
tilbagebetalt moms vedrørende udgifter ved projektets start. Det vil I kunne konstatere under 
indtægternes ”diverse-post”. Vor revisor har efter lang tids kamp formået at få trukket pengene ud 
af statskassen. Vi sender en varm tak til skatteministeren for denne jubilæumsgave. 
 
I 2006 har vi haft en vigtig afgørelse vedrørende den ene af de retssager, der er afledt af de mange 
transformerhavarier. KE, alias E2, alias DONG Energy har for nogle år siden anlagt sag mod os, for 
at få rettens ord for, at vi skal betale for nogle undersøgelser i forbindelse med de tekniske analyser 
af årsagerne til havarierne. Det drejer sig om ca. 1,5 mio.kr. med påløbne renter. Københavns Byret 
har i foråret 2006 afsagt en klar afgørelse til fordel for lauget – så klar, at DONG Energy er pålagt 
at betale alle sagsomkostninger. Dommen kan ses på laugets  hjemmeside. DONG Enery har anket 
sagen til landsretten, hvor der er domsforhandling i maj i år. Landsretsdommen foreligger 
formentlig i eftersommeren. Vi har opfordret DONG Energy til at trække sagen tilbage, men det har 
selskabet nægtet. 
 
Voldgiftsagen vedrørende transformerhavarierne er kommet så langt, at det er lykkedes at pege på 
egnede syn- og skønsmænd. De eksperter, der er peget på, er begge fra udlandet, så der må forudses 
udgifter til oversættelse af noget af det omfattende materiale, der skal vurderes. Heldigvis foreligger 
noget af materialet allerede på engelsk. Vi har sikret os, at ingen af eksperterne er interessemæssigt 
forbundet til modparterne i sagen, navnlig Siemens der ofte involverer sig økonomisk i 
forskningsprojekter på højere læreanstalter rundt om på kloden. Hvis alt går vel, har vi formentlig 
en syn- og skønserklæring fra eksperterne i 2008, der kan være med til at give et teknisk billede af 
årsagerne til havarierne, som desværre er fortsat helt frem til i år, da mølle 15´s transformer havde 
nedbrud. 
 
Den egentlige voldgiftssag kan begynde efter syn- og skønsforretningen, så der går nok nogle år 
endnu, inden vi har en afgørelse i sagen. Vore hidtidige udgifter i sagen er dækket af 
forsikringsselskabet via vor retshjælpsforsikring, og forsikringsselskabet er fortsat part i selve 
retssagen sammen med os. 
 
Det er således nødvendigt at væbne sig med tålmodighed, men der er også tale om mange udgifter 
ved havarierne, som vi søger dækket af modparterne. 
  
I det forgangne er blæsten ganske enkelt gået af vejrballonen. Sammen med en lavere 
afregningspris har det medført faldende indtægter. 
Sidste år annoncerede vi, at de lavere afregningspriser ville komme i løbet af 2006, men vi kunne 
ikke forudse, at blæsten også aftog. Efter de første måneder af 2007 ser det ud, som om blæsten vil 
tag revanche – i hvert tilfælde for de første måneder. 
 
Vi har haft mange forslag fra interessenter om at gennemføre endnu et åbent-hus-arrangement på 
Middelgrunden. Det sidste, vi gennemførte, var en rigtig god succes. Til beroligelse for dem, der 
meget gerne vil ud til vindmøllerne, men som ikke nåede det sidste gang, kan jeg oplyse, at vi 
forsøger at gennemføre et sådan arrangement i 2008. Det er et stort apparat at sætte i gang, så vi 
skal lige give de frivillige og andre et pusterum mellem hvert arrangement.  
 
Også i 2006 har ledelsen været meget aktiv, og jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger for et 
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konstruktivt samarbejde og den fælles enighed, når strategier er lagt for laugets fremfærd i den ene 
eller anden sag. I forbindelse med denne festlighed er der nedsat et festudvalg af ledelsens midte, og 
jeg vil takke alle i festudvalget for arbejdet med dette arrangement – især tak til Kasper Krog for 
koordineringen af alt det praktiske. 
 
Tak til administrationen for utrætteligt at lægge ører til interessenters og ledelsesmedlemmers 
problemer og forslag og for at være med til at løse dem på bedste måde. 
 
Fra ledelsens side skal der i anledning af 10-året for lauget lyde en stort tak til alle interessenter for 
den vedvarende støtte til lauget. Uden den, ville vi aldrig have kunnet gennemføre projektet og sat 
de mange efterfølgende udfordringer ved vindmølleparkens etablering til vægs. Det vidner om, at 
folkelige vindmøller ikke skal genoplives – de er i høj grad i live og tak for det! 
 
Med disse ord overlader jeg beretningen til forsamlingens behandling. 
 

4. Regnskab for 2006 og budget for 2007 
 

Per Vølund fremlagde regnskabet 
 
Her kan henvises til det udsendte regnskab. Et par af Per Vølunds bemærkninger var: 
 
Olieskift – blev gennemført sidste år – det var ikke i budget. 
Beskyttelse af 30 kV- systemet, som gør, at når en transformator går ned, er de andre møller bedre 
beskyttet – dette var budgetsat i 2006, men blev ikke gennemført. Det er budgetteret igen i i 2007 
 
Spørgsmål:  – hvordan kan henlæggelser være nul? 
Per Vølund: Vi skønner, at der er henlagt nok – og vil ikke i år henlægge yderligere. Henlæggelser 
er til uforudsete udgifter – og vi vurderer at den løbende kassebeholdning og henlæggelserne, er 
tilstrækkeligt. 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 
 
Per Vølund gennemgik budgettet. 
 
Selvom der siden udarbejdelse af budgettet er brændt en transformator af i mølle 15, skønner 
ledelsen stadig, at budgettet holder. 
 
Spørgsmål 
Mht transformere – de nye er ABB’s 2,3 MW. Er nogen af dem havareret?  
 
PV- Nej – ingen af de nye er havareret. 
 

5. Indkomne forslag 
Ledelsen havde stillet et forslag om at afsætte 150.000 kr. til støtte af nye vindmøllelaug – hvor 
beløbet indgår som ansvarlig lånekapital og følgelig kan forventes tilbagebetalt på sigt. 
 
Spørgsmål: Hvordan forrentes et sådant lån? 
 
Erik Christiansen: Vi foreslår, at det ikke forrentes 
 
Spørgsmål: Får andelshavere i Middelgrundens Vindmøllelaug  forkøbsret? 
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Erik Christiansen: Nej – men vi lover, at I får besked 
 
Spørgsmål: Der er jo allerede vindmøller derude – hvad med det vindmøllelaug? 
 
Erik Christiansen: Lauget er opløst – møllerne er med i udskiftningsordningen 
 
Kommentar: Vi vil gerne opfordre ledelsen til at være endnu mere visionær 
 
 Erik Christiansen: Vi takker for opfordringen.... 
 
Hanne V. Moltke: Vi skal gøre opmærksom på, at det er et meget risikovilligt lån – det kan være, at 
vi aldrig ser pengene igen. 
 
På baggrund af denne debat satte dirigenten forslaget til afstemning. 
 
3 stemte imod. 7 undlod at stemme. Resten stemte for. 
 
Dirigenten konstaterede, at forslaget hermed var vedtaget. 
 

6. Valg af ledelse 
Per Vølund og Alfred Christensen blev genvalgt til Middelgrundens Vindmøllelaugs ledelse 
Hans Ove Dyhring og Hans Chr. Sørensen blev genvalgt som suppleanter 
 

7. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant 
 
Jørgen Kragh Pedersen og Hans Chr. Fink blev genvalgt som interne revisorer 
Mogens Hink blev genvalgt som intern revisorsuppleant 
 

8. Eventuelt 
 
Spørgsmål; Hvorfor skal vi ikke besøge møllerne i år? 
 
Erik Christiansen svarede at vi holder jubilæumsfest i år og planlægger besøg på møllerne næste år 
møllerne. Både af hensyn til udgiften og af hensyn til de frivillige. 
 
Tak til bestyrelsen for det store arbejde.  
 
En deltager udtrykte utilfredshed med, at at Livia Tirones indlæg ikke blev tolket. 
 
En anden mente, at det er kedeligt, at man ikke kan se de store møller i DK 
 
En tredje roste det seneste arrangementet, hvor det var muligt at besøge møllerne. ”Det var herligt – 
det kan I roligt gentage.”  
 
Herefter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden – og gav ordet tilbage til formanden. 
Erik Christiansen takkede dirigenten, den øvrige ledelse, administrationen og ikke mindst Kasper 
Krog fra arbejdsgruppen, der havde stået for planlægningen og alt det praktiske med 
jubilæumsfesten. Til slut takkede han også de fremmødte for den fortsatte interesse i og opbakning 
til lauget.  
 
Derefter blev der spist, snakket og festet – med taler af bl.a. Siemens adm. direktør i Danmark – og 
bestyrelsesformand for Siemens Windpower, Jukka Pertola og med et par anekdoter fra laugets 10 
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år ved leder af administrationen Jens H. Larsen. Sidst, men ikke mindst, underholdt Jytte 
Abildstrøm levende og sjovt og med meget på hjerte – og det kom ud i både fortællinger, latter og 
på savblad med hele forsamlingen som kor. 
 
Det blev et dejligt 10-års jubilæum. 
 

 
Den              - 2007    Den              - 2007  
 
 
_______________________________ _____________________________ 
Hanne Moltke    Morten Elle 
Referent     Dirigent 


