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Kursuscenter Rysensteen. Rysensteensgade 3, København K. 
Udsnit fra Krak.dk

Det vil være angivet med skilte, hvor Middelgrundens Vind-
møllelaugs møde finder sted.

Tog
Det er nemmest at ankomme med tog til Københavns 
Hovedbanegård, som ligger 800 meter fra lokalerne i Ry-
sensteensgade.

Parkering
Parkering er dyrt og det kan være besværligt overhovedet 
at finde en p-plads omkring Rysensteensgade. Nærlig-
gende p-pladser er bag Glyptoteket og i gaderne mellem 
Københavns Politigård og Tivoli.

Vejviser
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Indkaldelse til interessentskabsmøde i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S den 27. marts 2014

Kære andelshaver, 
Du indkaldes hermed til Middelgrundens Vindmøllelaugs interessentskabsmøde torsdag den 27. 
marts 2014 hos kursuscenter Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 København V.

Indskrivningen starter klokken 18.00.
Du bedes venligst medbringe brevet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse. Heraf frem-
går dit andelshavernummer og her kan du også se, hvilke kontaktdata og kontonummer vi har 
registreret på dig i laugets database. Kan du ikke finde brevet, kan du alternativt medbringe 
anden personlig identifikation. 

Klokken 19.00 vil laugets formand Erik Christiansen byde velkommen og herefter er dagsordenen:
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Ledelsens beretning samt orientering om driften

4. Regnskab og budget

5. Indkomne forslag

Pause med kaffe, te og kage

6. Valg af ledelse i lige år: 
Erik Christiansen og Hanne Vibeke Moltke er på valg og genopstiller
Valg af to suppleanter
Hans Ove Dyhring og Christian Bille Jendresen genopstiller som suppleanter

7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant 
Jørgen Kragh Pedersen er på valg og genopstiller ikke. Hans Christian Fink modtager genvalg som 
intern revisor. Mogens Hink modtager genvalg som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
København den 6. februar 2014

Indkaldelse til interessentskabsmøde
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Årets produktion

Vindens energiindhold beregnes på baggrund af Danmarks Vindmølleforenings statistik
På graferne ovenfor ses produktionen måned for måned for perioden 2011-2013 samt 
vindens energiindhold de seneste tre år.

Middelgrunden produktion 2011-2013  
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Årets produktion
Produktionen for Middelgrundens vindmøller 
2013 blev 39.113.307 kWh. Det er en skuffende 
produktion og resultatet af flere faktorer:
·      lavt energiindhold i vinden på bare 90,3 procent
·      aldrende møller med mange reparationer 
·      alt for lang reparationstid på mølle 20 og  
       mølle 15. De stod stille i perioden: Mølle   
       20 fra den 19/5 til den 4/7 og mølle 15 fra   
       den 24/10 til den 18/12. 

Den lange reparationstid opstår blandt andet på 
grund af meget lang leveringstid på reservedele 
og fejlagtig leveringer. 
Desuden har vi haft mange pitchcylinder-repa-
rationer, krøjemotor-og krøjegear skift. 
Middelgrundens møller har i 2013 haft en rå-
dighedsfaktorpå 93 procent, hvor man kunne 
forvente 97-98 procent.

Markedsprisen
Markedsprisen (inklusive kompensation for 
balanceomkostninger) på el har gennem 2013 
været ret konstant omkring 27 øre/kWh bortset 
fra december måned, hvor megen vind kom-
bineret med en mild vinter i Norge og Sverige 
resulterede i, at prisen droppede ned på under 
20 øre/kWh. 
I oktober og december måned oplevede Mid-
delgrunden negative elpriser, som påvirkede 
prisen med henholdsvis 0,2 øre/kWh og 0,9 
øre/kWh. For lauget kostede de negative el-
afregningspriser 50.185 kr.
Totalt over året har vi fået 0,36 øre/kWh for 
vor el. Forklaringen er, at når markedsprisen 
er under 36 øre/kWh, får lauget tillagt 10 øre/
kWh i form af CO2 kompensation, dog ikke 
mere end at afregningsprisen maksimalt kan 
bliver 36 øre/kWh med tilskud. I april måned 
får lauget yderligt nogle øre ekstra/kWh, når 
Vindenergi.dk har opgjort overskuddet for salg 
af grønne beviser.
Ledelsen har undersøgt muligheden for at 
få etableret et system, så Vindenergi.dk kan 
stoppe Middelgrundens produktion i timer 
med negative elpriser. Det har imidlertid vist 
sig, at være meget kostbart for ældre møller, 
så ledelsen har besluttet at se tiden an.

Afregningsprisen for el 
inklusivt fradrag for 
negative priser og 
balanceomkostninger.
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Budget 2013, resultat 2013 og budget 2014
   

Budget 13  Resultat 13 Forslag budget 14

Produktion kWh 45.000.000 kWh 39.113.307 kWh 40.000.000 1)

    

Indtægter:

Salg af el kr. 15.750.000 kr. 13.939.017 14.400.000

Renter 100.000 79.683 80.000

Diverse 2.000 4.860 4.000 2)

Driftsindtægter i alt 15.852.000 14.023.560 14.484.000

Udgifter:

Mølle -vedligehold 2.800.000 5.038.784 5.000.000 3)

36kV Vedligehold 120.000 20.572 120.000 4)

Vedligehold -sejlads              900.000 988.677 1.000.000 5)

Driftsledelse 70.000 55.550 60.000

Elforbrug 120.000 133.329 135.000 6)

Forsikring 1.150.000 788.372 800.000 7)

Informationsmaterialer 40.000 31.272 32.000 8)

Forsendelse, porto & gebyr 120.000 69.230 70.000 9)

Møder og ledelse 40.000 50.702 50.000 10)

Administration 420.000 451.261 235.000 11)

Revision 75.000 79.650 80.000 12)

Kontingenter 35.000 32.848 35.000 13)

Trafosag 100.000 791.816 -3.690.000

Driftsudgifter i alt 5.990.000 8.532.063 3.927.000

Resultat 9.862.000 5.491.497 10.557.000

Henlæggelser 0               3.690.000

Årets resultat efter henlæggelse 9.862.000 5.991.497 6.867..000

Afskrivninger 9.035.118 9.038.585 9.035.118

Årets resultat e. afskr. og henl. 826.882 -3.047.088 -2.168.118

Årets resultat efter henlæggelse - 
pr andel

244 136 170

Udbetaling pr. andel kr 250                        Kr 135 kr 170

Bemærkning til budget 2014

1) 40.000 MWh afregnet til i gns. 0.36 kr/kWh 8) Nyhedsbrev

2) Uafhentede udlodninger mere end 5 år gamle 9) En årlig udsendelse til andelshaverne

3) Siemens/Wincon
4) DK Vindm.f. & Eltel
5) Fønix
6) Internt elforbrug i møllerne
7) Maskin-, driftstabs- og ansvarsforsikring

10) Interessentskabs- og ledelsesmøder
11) Miljøpunkt Indre By-Christianshavn og bogholderi/ 
Ny administration
12) Partner Revision
13) Danmarks Vindmølleforening
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Nyt fra ledelsen

Forlig med Siemens og DONG
I 11. time før voldgiftssagens start mellem lau-
get og Siemens/NKT er der indgået forlig. Det er 
sket efter 11 års forudgående arbejde. 
Der har været kastet mange ledelsesmæssige 
ressourcer i sagen, og på en måde er det be-
friende, at vi nu kan koncentrere kræfterne på 
møllernes fremtid, selv om et forlig altid medfø-
rer en vis mismodighed og spørgsmålet: Kunne 
vi nu have opnået noget mere?
Som ethvert andet forlig er der ingen vindere i 
sagen - vi er altså ved status quo ved den ju-
ridiske bedømmelse af, hvad og hvem der er 
årsagen til transformernedbruddene.
Umiddelbart før jul 2013 fik vi en sondering fra 
Siemens/NKT om muligheden for indgåelse af 
forlig. Efter at der var udarbejdet udkast til for-
ligstekst, vedtog ledelsen enstemmigt at indgå 
forlig. 
Forliget indebærer, at lauget betaler for en del 
af Siemens/NKTs krav, der indgik i voldgifts-
sagen, og at Siemens/NKT betaler for en del 
af laugets krav.
Da vi tabte byretssagen mod DONG Energy 
ved Kolding byret, blev det besluttet at anke 
sagen til Vestre Landsret. Med det indgåede 
forlig med Siemens/NKT finder ledelsen det 
formålsløst at gennemføre retssagen med den 
usikkerhed, der ligger i en ankesag. Derfor er 
det aftalt med DONG Energy, at landsretssagen 
ophæves mod, at hver part dækker sine udgifter 
ved domstolene. Det betyder, at DONG Energy 
dermed tilbagebetaler det beløb på 250.000 kr., 
som lauget blev dømt til at betale DONG Energy 
ved byretten. 
På bundlinjen er resultatet et samlet forlig på 
3.693.750,00 kr., når retsafgifterne er trukket 
fra. Ledelsen foreslår, at beløbet skal indgå i 
laugets fremtidige reserve til imødegåelse 
af reparationsarbejder og renoveringer af 

mølleparken. Vi takker alle for at have stået last 
og brast i denne sag, og selv om man måske 
synes, at beløbet er lille, så skal vi huske på, at 
transformerne oprindeligt kostede 150.000 kr. 
stykket, hvortil kommer installationsudgifterne.
Vi forsøger nu at sælge de afbrændte trans-
formere. Hvis nogle har lyst til at have et min-
desmærke over teknisk know-how stående på 
altanen eller i haven, så kan transformerne kø-
bes billigt. De vejer kun 5 tons stykket! Ellers 
bliver de solgt til skrotværdi. Erik Christiansen

Børnevindmølle
1.Idé
På baggrund af belgiske erfaringer med eta-
blering af en børnevindmølle beskrives nedenfor 
modeller for etablering af børnevindmøller i DK.
Børnevindmøllen skal symbolisere, at et konkret 
vindmølleprojekt tænker ud i fremtiden, hvor 
børnene er blevet voksne. Med børnevindmøl-
len opnås også, at børnene tænker i vedvarende 
energi som andet end blot ord.
2. Børn og myndighed
Da der hæftes solidarisk, personligt og direkte 
i vindmøllelaugene, vil børn ikke kunne være 
interessenter i laugene. Derfor er det nødven-
digt, at børnenes værge, typisk forældrene, 
underskriver på børnenes vegne, når der skal 
købes andele i lauget. 
For at lauget kan sikre sig, at vindmøllen kom-
mer børnene til gode - både i image, retligt 
og økonomisk - skal der indgås en aftale med 
værgen, som sikrer, at børnene modtager det 
økonomiske afkast (ved den skematiske regel 
betyder det, at der alligevel ikke betales skat op 
til grænsen på 7.000 kr., så værgen har ingen 
ekstraordinær skattebyrde). I aftalen kan det 
evt. indgå, at værgen altid skal stille udbytte 
til rådighed for mindreårige familiemedlemmer, 
herunder børn, børnebørn og oldebørn m.fl.
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Aftalen mellem værgen og lauget underskrives 
også af barnet, så der er dokumentation for, 
at barnet er den retmæssige ejer af andelen - 
eventuelt frem til myndighedsalderen. Aftalen 
ligger på hjemmesiden www.middelgrunden.
dk under ’Overdragelse’.
En måde at sikre det økonomiske udbytte for 
børnene kan være etableringen af barnets egen 
bankkonto. Bankkontoen kan indgå som del af 
ovennævnte aftale.

3. Modeller for organisering
a. Nye projekter
Da vindmøller, der ejes af laug, efterhånden ud-
gør et meget lille antal - oftest med et fåtal af 
vindmøller til rådighed for lokal investering fra 
borgere - vil det formentlig være meget svært at 
komme igennem med etableringen af en børne-
vindmølle i et konkret projekt. Undtagelsen er 
dog, såfremt man kan overbevise lokale parter 
om, at børnevindmøller er det eneste rigtige at 
etablere. I nye projekter er det altså nødvendigt 
med stærke frontkæmpere.
b. Middelgrunden
Middelgrunden har et rigtig godt brand.
Vi foreslår på den kommende generalforsam-
ling, at en eller flere af havvindmøllerne overgår 
til interessenternes børn, børnebørn, oldebørn 
eller andre børn. Når antallet af overdragne an-
dele udgør 4.050, udgør det en børnevindmølle 
- hvor vi starter med den mest synlige - mølle 
20, som samtidig er vores besøgsmølle hvert 
andet år.
Interessenterne skal underskrive en aftale med 
et indhold som nævnt i afsnit 2. 
Når den første vindmølle er i hus som børne-
vindmølle, vil der være mulighed for at markere 
dette - eventuelt på vindmøllen.

4. Tidshorisont
Hvis der er tale om nye vindprojekter, vil en bør-
nevindmølle formentlig kunne være etableret 
om 3-4 år.
Hvis Middelgrunds-løsningen vælges, vil det 

kunne ske indenfor ½ år, såfremt de nuværende 
interessenter er interesseret. Da vi har en del 
ældre interessenter, så vil interessen måske 
være størst blandt dem.
Endelig bør vi have en repræsentant fra børne-
vindmøllen med i laugets ledelse.
Erik Christiansen

Online visning af produktionen
Der er desværre problemer med at følge møl-
lens produktionen af elektricitet online via 
hjemmesiden eller på www.middelgrund.com 
Udfordringen er at din computer ikke må be-
nytte nyere browsere end Explorer version 8 
eller specifikke browsere til Mac-computere.
I nogle tilfælde kan det dog lade sig gøre at se 
produktionen ved at opdatere Java eller ændre 
på computerens indstillinger. Windows har på 
deres hjemmeside en vejledning i at slå kompa-
tibilitetsvisning til: http://windows.microsoft.
com/da-dk/internet-explorer/use-compatibility-
view#ie=ie-8

Driften 
I det forløbne år har der været rigtigt mange 
store reparationer på møllerne. Vi har haft flere 
krøjesystem-nedbrud med adskillige havarerede 
krøjemotorer, krøjegear og krøjebremser. Vi har 
haft flere pitch-system nedbrud, rotor-leje ha-
vari, gearoliepumpe nedbrud, nedbrud af hy-
draulik system og en masse andet. Ud over den 
almindelige service og drift.
 Resultatet er naturligvis ekstraordinært store 
udgifter, men også lange perioder med møl-
ler, som har stået stille og resultatet har været 
tabt produktion og tabte indtægter. Så årets 
regnskab er dobbelt ramt. Når vi i årets løb har 
kigget ud over vores møller, har vi alle sammen 
kunnet se, at møllerne har stået for meget stille, 
og der er ikke noget mere frustrerende end det. 
Det er jo ikke det, der er meningen med vores 
fælles projekt.
 En del af baggrunden er at møllerne er halv-
gamle og slidte, og det skal vi simpelthen lære 
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at leve med - det bliver ikke bedre. Den anden 
del er organiseringen af vedligehold og service 
- og her skal vi helt sikkert finde en bedre vej 
fremad. 
Ledelsen og Wincon arbejder med problemstil-
lingen, så godt vi kan. Men er ikke tilfredse med 
forløbet i 2013.

REScoop-projektet besøgte lauget
Ryet som verdens smukkeste vindmøllepark 
blev endnu en gang bekræftet, da deltagerne 
i det europæiske projekt REScoop 20-20-20 
besøgte København i oktober og så møllerne 
ved selvsyn. Middelgrundens Vindmøllelaug har 
været en del af projektet siden 2012 og stod for 
besøget, som inkluderede besøg med solcel-
ler og vindenergi i Hvidovre og bioforgasning i 
Hillerød. Der blev også afholdt et seminar om 
folkelig energi med oplæg fra Dansk Energi, 
Dansk Vindmølleforening og andre samarbejds-
partnere i Danmark og norden. 
Laugets ledelse er glad for at være en del af 
projektet og at kunne hjælpe med at få spredt 
tankerne om folkeejet energi.

Ny administrationsaftale
Den 1. januar 2014 holdt administrationen flyt-
tedag fra Rådhuspladsen og herefter varetager 
bogholder Marian Schønning alt hvad der har 
med økonomi at gøre. Marian har stået for Mid-
delgrundens Vindmøllelaugs regnskaber siden 
opstarten og hun udfører samme arbejde for 
både Hvidovre og Lynettens Vindmøllelaug. 
Marian tager sig også af overdragelse af andele 
fra sit hjemmekontor i Nr. Asmindrup.
Lene Vind står igen for kommunikationen med 
andelshaverne og besvarer telefonen om tors-
dagen mellem klokken 10 og 14. Lene har fir-
maet Lene Vind Kommunikation på adressen 
Kronborg 17A i Helsingør. De to varetager også 
administrationen for Hvidovre Vindmøllelaug.
Al henvendelse foregår stadig via e-mailen: 
lauget@middelgrunden.dk 
Telefonnummeret er uændret 3534 0097 indtil 

den 1. april 2014, hvor det skifter til 2117 7170. 
Postadresser og e-mailadresser på Marian 
Schønning og Lene Vind er angivet på side 2.

Åbent hus
Traditionen tro holder Middelgrundens vindmøl-
lelaug åbent hus på lige årstal. I år bliver det søn-
dag den 15. juni 2014. Båden sejler fra Amager 
Strandpark hver hele time mellem kl. 11 og kl. 16. 
Der kan være 35 personer med båden ”Findus”. 
Turen varer en time og tre kvarter, hvor de 
besøgende får mulighed for at klatre op i møllen. 
Det bliver kun muligt at tilmelde sig via hjem-
mesiden. Tilmeldingen åbnes sidst på foråret. 
Lauget regner med at kunne holde prisen på 
omkring 150 kr./person.
Ledelsen har brug for frivillige til at bistå med 
indtjekning og opstigning i møllerne. Hvis du har 
lyst til at hjælpe, bedes du kontakte Hans Chr. 
Sørensen på spok.consult@gmail.com

Foredrag og besøg ved møllen 
Middelgrunden har også i 2013 haft mange be-
søgende. De fleste er interesseret i af høre om 
den danske model for ejerskab af vindmøller, 
hvor som de siger: Profitten optjenes lokalt.
Der var delegationer fra Estland, Finland, Polen, 
Frankrig, Schweiz, Østrig, Tyskland, Korea, Japan, 
Kina, Egypten og Danmark. Herudover havde 
vi to gange besøg fra den svenske bistandsor-
ganisation SIDA i forbindelse med kurser for 
deltagere hovedsageligt fra udviklingslande 
(Nepal, Vietnam, Tanzania, Kenya, Zambia, Mo-
zambique, Nord Korea, Mongoliet, Moldavien, 
Sydafrika, Ukraine, Kina og Indien).
De besøgende betaler for båd og foredrag. I en 
del tilfælde er turene bestilt af State of Green i 
København.
DIS studerende fra USA fik sig en frisk oplevelse
den 28. januar 2014 i vindstyrke 13 og -4 C, da 
de besøgte møllerne. Se fotos på hjemmesiden.
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 Nyt fra administrationen

Nyt telefonnummer
Laugets skifter som omtalt telefonnummer fra 
1. april 2014 til tlf. 2117 7170. Indtil da bliver 
alle, som ringer via det gamle telefonnummer, 
omstillet til det nye nummer.

Husk kontonummeret
Når du skifter bank eller får nyt kontonummer, 
skal du også huske at give vindmøllelauget be-
sked. Der kommer først besked fra banken, når 
det er for sent og det er, når lauget har forsøgt 
at indsætte afkastet på den opgivne konto og 
pengene kommer retur.
Arbejdet med genudbetalinger tager tid, derfor 
koster genudbetaling et gebyr på 150 kroner. 
Beløbet fratrækkes afkastet.
På servicebrevet, som udsendes sammen med 
indkaldelsen til interessentskabsmødet, står de 
kontooplysninger lauget har fra dig. Er de ikke 
korrekte, skal administrationen have besked se-
nest 14 dage før udbetaling af afkastet - det vil 
sige enten 15. marts eller 15. september.
Opdatering af bankoplysningerne kan ske via 
hjemmesiden under menupunktet ’ændring af 
oplysninger’ eller ved at sende en besked til 
lauget via mail/brev.

Har du e-mail?
Rigtig mange andelshaver benytter e-mail og det 
er laugets ledelsen glad for, fordi det reducerer ud-
gifterne til frimærker, hver gang informationerne 
kan udsendes via e-mail. Husk derfor venligst at 
give besked om en ny e-mailadresse eller ændrin-
ger af den gamle. Det er hurtigt via hjemmesiden 
under menupunktet ’ændring af oplysninger’ 
eller ved at sende en e-mail til lauget@middel-
grunden.dk
Skifter du fysisk adresse, vil lauget også gerne 
have besked om den nye adresse. På forhånd tak.

Når andele skifter ejer
Køb og salg af de 40.500 andele foregår stadig 
via hjemmesiden under menupunktet ’handels-
pladsen’. 
Vil en andelshaver gerne sælge sine andele, skal 
der ske en overdragelse. Der står mere om det 
på hjemmesiden under menupunktet ’køb og 
overdragelse’.  Her ligger også overdragelses-
kontrakten, som skal udfyldes af både sælger 
og køber, og godkendes af administrationen, før 
salget er en realitet. Administrationen sender en 
bekræftelse inden for 10 dage.
Overdragelsesdatoen skal enten sættes til at 
være 1. april eller 1. oktober på grund af ud-
betalingerne af afkast. Er der sat kryds ved 1. 
april, betyder det at sælger får sit sidste afkast 
1. april.
Er datoen for overdragelse ud i fremtiden, kom-
mer bekræftelsen fra administrationen først ef-
ter den kommende udbetaling af afkast.
Køber betaler et gebyr på 400 kroner for over-
dragelsen af andele, hvilket også gælder ved 
dødsboer. 
Nogle andelshavere kan ikke længere finde 
deres andelsbevis. Det er ikke et stort problem, 
da ejerskabet alene afgøres af registreringen i 
laugets database.


