Referat fra interessentskabsmøde i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S fredag den
24. marts 2017 i Comwell Conference Center Copenhagen
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jens Larsen, som blev valgt med applaus.
2. Valg af referent og stemmetællere
Lene Vind fra administrationen blev valgt til referent
3. Ledelsens beretning samt orientering om driften
Formand Erik Christiansen berettede således:
Endnu en gang et stort til lykke til os alle sammen med 20-års-jubilæet. Vi vil komme tilbage til
jubilæet i slutningen af denne beretning.
2016 har ikke været et godt produktionsår. Kun 2013 har været værre. Vi må så glæde os over, at
det trods alt er lykkedes at få sorte tal på bundlinjen af regnskabet, hvilket hovedsageligt skyldes,
at vi har fået styr på driftsudgifterne. Alt det vil Per Vølund komme tilbage til under
regnskabsgennemgangen.
Vi er i den situation i år, at vi har en meget kort generalforsamling, inden vi skal starte
jubilæumsfesten. Derfor er min beretning ultrakort. Vi har også bestræbt os på at få så mange ting
oplyst over for jer i nyhedsbrevet. Alle er alligevel og som sædvanlig velkommen til at spørge om
konkrete forhold.
Sidste år håbede vi, at der i 2016 ville komme en afklaring af støttereglerne til især de folkeejede
vindmøller. Vi bad således om, at vindmøllerne generelt fik den såkaldte ”10-øre”, så længe
vindmøllerne er producerende. Desværre er man ikke engang gået i gang med forhandlingerne om
støttereglerne, så vi må vente med spænding på de kommende forhandlingers resultat. Vi mister
10-øren i 2021, hvis den nuværende lovgivning fortsætter uændret.
I ledelsen har vi siden sidste generalforsamling fortsat arbejdet med at analysere det korte og det
langstrakte perspektiv for vores vindmøllepark. Det kan I se mere om i nyhedsbrevet. Vi arbejder
nu med 3 scenarier:
-

Nedtagning af vindmøllerne (decommissioning, som det hedder i vindmøllesprog), dvs. det
nært forestående scenarie,
Udskiftning af dele af vindmøllerne og
Genopførelse af nye vindmøller på de eksisterende fundamenter (repowering hedder det
på vindmøllesprog), dvs. det langstrakte perspektiv.

Vi har haft forhandlinger med Energistyrelsen om prissætningen af nedtagningen af
vindmølleparken, og der er opnået enighed om, at vi skal have et beløb på mellem 22-25 millioner
kroner på kistebunden, når møllerne skal nedtages. Det er ingeniørfirmaet SWECO, der har
beregnet udgifterne til nedtagningen. Det indebærer, at vi skal lægge yderligere ca. 12 millioner
kroner i kassen. I de kommende 4 år fra 2017 til 2020 kan vi så ikke udlodde midler til
interessenterne, såfremt de nuværende elpriser fortsætter med at være lave, og udgifterne
fortsætter på samme niveau.
Sammen med DONG Energy og SWECO har vi foretaget nogle interne analyser, men har ikke låst
os fast på en fremtidig plan for vindmølleparken. Der forestår vigtige forhandlinger med staten
ved Energistyrelsen og DONG Energy. Det skal understreges, at vi har et særdeles godt samarbejde
med DONG Energy i dette spørgsmål, og at vi over for Energistyrelsen har stået sammen om
beregninger m.m. i forbindelse med spørgsmålet om prissætningen af nedtagningen af
vindmøllerne.
Sidste år oplyste vi, at vi ville komme med et oplæg om det fremtidige scenarie for
vindmølleparken, men vi har besluttet, at vi vil bede interessenterne om at komme med input til
processen, så vi får alle gode forslag op i den gryde, der til sidste skal munde ud i en spiselig ret for
os alle.
Derfor foreslår vi, at der nedsættes en arbejdsgruppe af teknisk kyndige interessenter, der kan
bistå ledelsen med gode input i den videre proces. Se under dagsordenens punkt om indkomne
forslag.
Vi er heller ikke færdige med fremtidsovervejelserne i samarbejdet med DONG Energy, så de skal
selvfølgelig også være på plads. Vi har aftalt møde med DONG Energy i maj-juni måned.
Det er en spændende og afgørende fase for vindmølleparken. Vi tror, at de fleste københavnere vil
begræde, hvis vi nedtager verdens mest ikoniske billede på en vindmøllepark; men lad os se, hvad
fremtiden bringer af nyt.
Driftsleder Lars Jørgensen har i nyhedsbrevet beskrevet, hvad der er sket i driften, og han vil
umiddelbart efter beretningen berette kort om dette.
Vi har desværre stadig en uafsluttet retssag med en af vores tidligere leverandører, nemlig Grenaa
Motor A/S. Grenaa Motor A/S har stævnet lauget, fordi vi ikke har villet acceptere afregning af
arbejder, der efter vores opfattelse ikke har været nødvendige. Danmarks Vindmølleforening har
afgivet en rapport, der støtter vores sag, men Grenaa Motor A/S er af en anden opfattelse af
lødigheden af rapporten. Vi har foreslået Grenaa Motor A/S at indgå forlig men uden held. Vores
forsikringsselskab har accepteret at dække retssagsudgifterne for de indledende skridt og i

henhold til forsikringspolicen. I begyndelsen af dette år, har der været syn- og skønsforretning,
men vi har endnu ikke modtaget syn- og skønsmandens beretning.
Det økonomiske resultat for 2016 vil Per Vølund gennemgå på baggrund af det udsendte regnskab.
Tak til Lene Vind, vores sekretariatsleder, og Marian Schiønning, vores regnskabsansvarlige for
udført arbejde og godt samarbejde.
Og til os alle sammen skal der lyde et stort til lykke med 20-året for lauget. Jeg kan se, at der er
mange til stede af dem, der var med på vores første generalforsamling. Hårene er blevet lidt mere
grå, men vi er still going strong. Vi skal vise, at borgere i dette land er i stand til at løfte
energiforsyningsopgaven på en fornuftig og bæredygtig måde. Mon ikke 20-året 2017 bringer de
fornødne afklaringer for os alle sammen.
Jeg vil afslutte med en særlig tak til mine ledelseskolleger for godt samarbejde og godt humør
under de svære overvejelser om mølleparkens fremtid.
Beretningen vedr. driften stod Lars B. Jørgensen for. Han berettede, at driften har været
udfordret af en række krøjegearhavarier, men heldigvis er fejlen fundet, så det er endt med at
være en god historie. Efterfølgende er der en forsikringssag overfor leverandøren.
Alle vingerne er gennemgået, og mindre slidskader er blevet repareret. Også lyn-skader på fire
vinger er blevet repareret, og vingerne forventes at kunne holde en del år endnu. De halvårlige
eftersyn er blevet overstået.
En af transformerne er begyndt at vise tegn på udskiftning, heldigvis har lauget en i reserve.
Spørgsmål og svar:
Spg. til beretningen: Du (Erik Christiansen) nævnte ikke hvad DONG Energy vil gøre. Regner
ledelsen med at finde en forhandlingsløsning, så de 10 møller ikke bliver ’fældet’.
Svar fra Erik Christiansen: Vi er jo et folkeejet energilaug – og vi informerer om alt hvad er rører
sig, dog er det sådan, at når vi er i forhandlinger med DONG Energy, er det fortroligt, men jeg lover
at orientere jer, så snart det er muligt. Og vi søger en fælles løsning.
Spg. : Vi håber på det bedste og frygter det værste. Hvad vil I gøre for, at vi ikke skal have pengene
op af lommerne? Der bliver jo brugt penge på dyre sejladser med besøgende til møllerne og et
dyrt IS-møde. Kan vi nå at spare nok op til at vi ikke skal have penge op af lommerne?
Svar fra Erik Christiansen: Vi plejer jo altid at holde IS-mødet til lavpris. Normalt er omgivelserne et
kursussted for spejdere i Rysensteensgade. Når rammerne er anderledes i år, skyldes det, at vi har
jubilæum, hvor vi alle siger til lykke til hinanden med at have rejst og drevet møllerne i fællesskab.

Det har vi så valgt at fejre med manér – og det giver selvfølgelig også lidt pondus at vise, at vi kan
gennemføre et professionelt arrangement. Du har ret i, at hvis vi ikke får nok ind på kistebunden,
så hæfter vi alle sammen. Men vi arbejder på en løsning, som ikke koster ekstra end opsparingen
over de kommende år. Vi regner med en løsning over de næste 4 år, så vi ikke skal betale penge.
Svar H.C. Sørensen: Alle besøg på møllerne betales af de besøgende, og ikke indgår i regnskabet for
lauget.

Spg.: Hvordan er møllernes tilstand ved indgangen til det nye år.
Svar fra Lars Jørgensen: Faktisk rigtig god for møller af en alder på 16 år. Og vi holder dem godt
vedlige, så de også har en værdi, hvis de skal sælges.
Spg. Det lyder som om ENS kan skalte og valte med, hvor meget vi skal betale.
Svar fra Erik Christiansen: Det står i koncessionsbetingelserne, hvad ENS kan forlange indenfor
lovgivningens og rimelighedens grænser – men vi synes, at beløbet er sat højt, og det bør
forhandles.
Spg. Hvor meget er værdien af møllerne?
Svar fra H.C. Sørensen: Møllerne vil normalt have en positiv værdi – det er fundamenterne som er
problemet.
Spg. Hvor mange penge har jeg fået retur siden jeg købte mine andele?
Svar. I 2009 havde du fået din investering retur.
Kommentar til svaret: Hvor er jeg glad, så går det nok, hvis jeg skal have pungen op.
Kommentar fra salen: Det er DONG, som løber med overskuddet. Jeg betaler 20 gange så meget,
som DONG får i afgift.
Spg. Har I nogensinde påflyvning af fugle?
Svar fra Lars Jørgensen: Desværre er der nogle måger, som sætter sig på fundamenterne – og det
er vi ikke så glade for, men døde fugle ser vi ikke.
Spg. Er der realistisk at sætte nye store møller op på fundamenterne?
Svar fra H.C. Sørensen: Fundamenterne kan klare 50% mere – en 3,6 MW mølle kan godt opstilles
på fundamenterne, men måske skal der være lidt længere mellem møllerne.
Spg.: Hvad havde jeg fået, hvis jeg have puttet pengene i banken?

Svar fra Erik Christiansen: Afkastet fra møllerne har været 3%.
Efter spørgerunden blev beretningen taget til efterretning med applaus.
4. Regnskab og budget
Kasserer Per Vølund gav et overblik over den driftsøkonomiske udfordring. Det er gået godt i 2016,
selvom det har været et dårligt vindår. At indtægterne er gået ned, er på grund af vindåret. Det
sidste halvår har driftsmæssigt været det bedste i otte år, fordi møllernes drift er optimeret
gennem forskellige tiltag.
Indtjeningen ligger på 3 millioner kroner om året – altså 12 millioner kr. inden tilskuddet på tiøren
forsvinder. Det ene scenarie er, at det koster mindst 20 millioner kroner at fjerne fundamenterne,
og herefter er der 4 millioner kroner tilbage. Vi arbejder som tidligere nævnt på flere scenarier.
Per Vølund gennemgik regnskab 2016, som det er gengivet i nyhedsbrevet.
Herefter var der spørgsmål til gennemgangen:
Spg.: Hvad er nedskrivningen af møllerne?
Svar fra Per Vølund: Vi har tidligere vedtaget at nedskrive 5% af værdien om året. Vi har imidlertid
reduceret værdien væsentligt i regnskabet, så den er mere tidssvarende.
Spg: Hvorfor henlægger vi ikke hele overskuddet?
Svar fra Per Vølund: Det gør vi sådan set også, fordi restbeløbet (ca. 100.000 kr.) også forbliver i
laugets kasse.
Spg.: Hvordan bliver disse penge forvaltet?
Svar fra Per Vølund: Det er svært at få renter på en konto, hvis man skal kunne trække pengene ud
med dags varsel.
Spg.: Det er et stor beløb, man betaler til Danmarks Vindmølleforening. Føler I, at I får valuta for
pengene?
Svar fra Erik Christiansen: Danmarks Vindmølleforening er jo vores lobby-organisation overfor
politikere, og personligt mener jeg, at vi er nødt til at have nogle, så laver lobbyarbejde.
Spg.: Kan man ikke droppe at sende materiale ud med posten og helt overgå til digital
forsendelse?
Svar fra Erik Christiansen: Vi sender digitalt til de fleste, men der er et mindretal, som stadig gerne
vil modtage informationen pr brev.
Regnskabet med henlæggelsesbeløbet blev herefter godkendt enstemmigt.
Per Vølund gennemgik budgettet, som det er gengivet i nyhedsbrevet.

Budgettet blev herefter godkendt enstemmigt.
5. Indkomne forslag: Ledelsen foreslår, at generalforsamlingen udpeger medlemmer til en
arbejdsgruppe, der i løbet af 2017 skal komme med idéer/forslag til ledelsen i forbindelse med
ledelsens analyser af vindmølleparkens fremtid.
Begrundelse: Som det fremgår af det udsendte materiale til generalforsamlingen, arbejder
ledelsen intenst med forskellige fremtidsscenarier for mølleparken. For at sikre at alle gode
idéer/forslag fra interessenterne kan komme på bane, foreslår ledelsen, at der udpeges
medlemmer til en arbejdsgruppe, som med tekniske input kan komme med nye idéer/forslag til
ledelsens samlede analyse, der kan forelægges på en kommende generalforsamling. Det
forventes, at medlemmerne af en sådan arbejdsgruppe har vindmølleteknisk viden.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og Erik Christiansen opfordrede interesserede til at skrive til
Lene Vind på lauget@middelgrunden.dk hvis de gerne ville deltage i arbejdsgruppen. Der er
behov for folk med teknisk baggrund. Deadline for tilkendegivelsen er den 1. april 2017.
6. Valg af ledelse i ulige år:
Per Vølund, Hans Christian Sørensen og Christian Bille Jendresen er på valg og genopstiller.
Alle blev genvalgt med applaus.
Valg af to suppleanter
Hans Ove Dyhring og Alfred Christensen er på valg og genopstiller.
Begge blev genvalgt med applaus.
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant
Jørn Rasmussen og Johan Gaunitz er på valg og genopstiller som interne revisorer.
Begge blev genvalgt med applaus.
Mogens Hink er på valg og modtager ikke genvalg som revisorsuppleant.
Jens Anker Hansen, et kendt ansigt i både Middelgrundens Vindmøllelaug og Lynetten Vind blev
valgt.
8. Eventuelt
Kommentar: Dårlig skik at genopstille, når man ikke er tilstede.
Spg.: Er de interne revisorer kun bilagskontrollanter, for så skal det rettes? En revisor er ansvarlig
overfor loven og det er bilagskontrollanter ikke.
Svar fra Johan Gaunitz, intern revisor: Vi er en kontrolinstans overfor de beslutninger ledelsen
tager, og vi kigger kritisk på deres dispositioner.

