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

Igen i år bliver interessentskabsmødet afholdt i Kursuscen-
ter Rysensteen, Rysensteensgade 3.
Lige inden for døren går en trappe op til venstre og foren-
den af gangen ligger den store sal til højre. Her vil mødet 
findes sted.
Kursuscenter Rysensteen tilhører Frivilligt Drenge- og Pige-
Forbund, FDF. Administrationen holder til på adressen og 
husets faciliteter benyttes også af FDF-spejderne, når de 
er på lejrskole i København.

Tog
Det er lettest at ankomme med tog til Københavns Ho-
vedbanegård, som ligger 800 meter fra lokalerne i Rysen-
steensgade.

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 26. marts 2015

Kære andelshaver, 
Du indkaldes hermed til Middelgrundens Vindmøllelaugs interessentskabsmøde torsdag den 26. 
marts 2015 hos kursuscenter Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 København V..

Indskrivningen starter klokken 18.00.
Du bedes venligst medbringe servicebrevet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse. Heraf 
fremgår 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: Ledelsen foreslår at udbetaling af afkast sker en enkelt gang om året.

Pause med kaffe, te og kage

6. Valg af ledelse i lige år: 
Per Vølund, Hans Christian Sørensen og Alfred Christensen er på valg. De to første genopstiller. 
Alfred Christensen opstiller som suppleant.
Valg af to suppleanter
Hans Ove Dyhring og Christian Bille Jendresen er på valg. Hans Ove Dyhring genopstiller. Christian 
B. Jendresen opstiller som medlem af ledelsen.

7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant 
Hans Christian Fink og Jørn Rasmussen modtager genvalg som interne revisorer. Mogens Hink 
modtager genvalg som revisorsuppleant..

8. Eventuelt

Med venlig hilsen ledelsen 
København den 2. februar 2015

Indkaldelse til interessentskabsmøde
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Årets produktion
Middelgrunden produktion  

Vindens energiindhold 

Årets produktion   
Produktionen for Middelgrundens vindmøller i 2014 blev 45.380.947 kWh. 
En flot produktion, som kommer af et godt vindår og af at møllerne ikke stod stille i lange perioder 
som i det foregående år.
 
Middelgrundens møller har i 2014 haft en rådighedsfaktor på 95 procent.
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Markedsprisen
Markedsprisen (inklusive kompensation for balance-omkostninger) på el har gennem 2014 været 
ret konstant omkring 22,4 øre/kWh svingende fra 19 til 28 øre/kWh.
I december måned oplevede vi negative elpriser, som påvirkede prisen med 0,5 øre/kWh. For os 
kostede de negative el-afregningspriser ikke noget, da vi for 4. kvartal havde tilmeldt os pulje-
ordningen hos Vindenergi Danmark. Af samme årsag fik vi også en lidt højere afregningspris, så 
årsgennemsnittet er 22,7 øre/kWh.

Totalt over året har vi fået  33,3  øre/kWh for vor el, idet vi, når markedsprisen er under 36 øre/
kWh, får tillagt 10 øre pr. kWh i form af CO2-kompensation, dog ikke mere end at afregningspri-
sen maksimalt kan bliver 36 øre/kWh med tilskud. Desuden får vi et tillæg på 2,3 øre/kWh, som 
kompensation for omkostninger til balancering af elnettet. De faktiske omkostninger hertil er 
imidlertid noget lavere, derfor bliver forskellen mellem spotprisen og afregningsprisen 10,6 øre/
kWh. I april måned får vi yderligere nogle øre ekstra/kWh, når Vindenergi. Danmark har opgjort 
overskuddet for salg af grønne beviser.

Vi har undersøgt muligheden for at få etableret et system, så Vindenergi Danmark kan stoppe vor 
produktion i timer med negative elpriser. Det har imidlertid vist sig, at være meget kostbart for 
ældre møller, så vi har i ledelsen vurderet, at vi blot må leve med den risiko.
Alternativet er at tilmelde os puljeordningen hos Vindenergi Danmark, hvor prisen fastsættes 
kvartalsvis forud. Vi valgte den ordning for sidste kvartal af 2014. Da prisen i september var rela-
tiv høj, fik vi for 4. kvartal ca. en øre mere pr. kWh end vi ville have fået, hvis vi var på spotpris. 
Desuden sparede vi ca. 22.000 kroner i straf for negativ elpris i december.

Figur: Prisen for el uden tillæg for balance, grønne beviser og CO2-tiøren - måned for måned i 2014. Den blå søjle viser prisen 
på spotmarkedet, den røde viser den pris vi har fået, idet vi var tilmeldt en puljeordning i 4. kvartal.
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Budget 2014, resultat 2014 og budget 2015’

Årsrapporten findes i sin helhed på hjemmesiden www.middelgrunden.dk i menuen under ’årsrapport.

 
       

 Budget 14  Resultat 14 Forslag budget 15  

Produktion kWh 40.000.000 kWh 45.380.947 kWh 43.500.000 1) 

         

Indtægter:     

Salg af el kr. 14.400.000 kr. 15.089.980 13.920.000  

Renter 80.000 69.687 70.000  

Diverse 4.000 6.080 4.000 2) 

Driftsindtægter i alt 14.484.000 15.165.747 13.994.000  

     

Udgifter:     

Mølle vedligehold 5.000.000 5.975.963 5.000.000 3) 

36kV vedligehold 120.000 174.014 125.000 4) 

Vedligehold -sejlads              1.000.000 1.563.459 1.200.000 5) 

Driftsledelse 60.000 72.840 200.000  

Elforbrug 135.000 101.535 135.000 6) 

Forsikring 800.000 690.514 700.000 7) 

Informationsmaterialer 32.000 33.362 35.000 8) 

Forsendelse, porto & gebyr 70.000 65.642 70.000 9) 

Møder og ledelse 50.000 28.936 40.000 10) 

Administration 235.000 360.922 300.000 11) 

Revision 80.000 69.000 75.000 12) 

Kontingenter 35.000 41.894 42.000 13) 

Trafosag -3.690.000 -3.861.000 0  

Driftsudgifter i alt 3.927.000 5.317.081 7.922.000  

     
Resultat 10.557.000 9.848.666 6.072.000  

Henlæggelser  3.690.000 3.861.000                 

Årets resultat efter henlæggelse 6.867.000 5.987.666 6.072.000  

Afskrivninger 9.035.118 9.035.118 9.035.118  

Årets resultat e. afskr. og henl.  -2.168.118 - 3.047.452 - 2.963.118  

Årets resultat efter henlæggelse - 
pr andel 

170 148 150  

Udbetaling pr. andel kr 170                        Kr 148                      Kr 150  

     

Bemærkning til budget 2015     

1) 43.500.000 kWh afregnet til i gns. 0,32 kr/kWh 8) Nyhedsbrev   

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

3) Wincon/PMT 
4) Danmarks Vindmølleforening & Eltel 
5) Fønix 
6) Internt elforbrug i møllerne 
7) Maskin-, driftstabs- og ansvarsforsikring 
 

 10) Interessentskabs- og ledelsesmøder 
11) Bogholderi og administration 
12) Partner Revision 
13) Danmarks Vindmølleforening 
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Nyt fra ledelsen
Ny intern organisation
Vi har slanket vores interne organisation og fået 
ny teknisk driftsleder.
Den interne administration varetages af Lene 

Vind – vi kan simpelthen ikke undvære Lene 
– slet ikke efternavnet! Lene tager sig af alle 
daglige henvendelser i vore åbningstider. Hun 
er også ledelsens sekretær, hvor hun tager sig 
af dagsordener, referater og andet nødvendigt 
sekretariats- og informationsarbejde.
Den økonomiske administration tager vores 

mangeårige bogholder Marian Schiønning 
sig af. Hun har det fulde ansvar for betaling 
af regninger, bankopgaver, bogføring, afstem-
ninger og ikke mindst overdragelser af andele. 
Til sidstnævnte opgave har hun hentet familie-
hjælp hos manden, Ib.
Som det vil fremgå af regnskabet for 2014 og 

af budgettet for 2015, så har denne omorgani-
sering medført betydelige besparelser, samtidig 
med at vi har fået mere overblik over de opga-
ver, der skal varetages i de kommende år på 
administrations- og økonomisiden.
På den tekniske side har Pernille Susgaard 

valgt at opsige sin stilling som teknisk drifts-
leder med virkning fra 1. april 2015. Pernille 
er i gang med en større uddannelse og skal til 
Sydafrika for at studere. Vi ønsker Pernille held 
og lykke med det videre arbejde – de har også 
behov for vindmøller i Afrika!
Pernilles afløser hedder Lars Bülow Jørgensen, 

der er maskiningeniør. Lars har haft interesse 
for vindmøller siden 1970’erne og har været 
ansat i virksomheder, der beskæftiger sig med 
vindmøller. 
Da Lars var ansat i SEAS, var han ansvarlig for 

udbudsbetingelserne for Middelgrunden og var 
pladsansvarlig for fundamenter og mølleinstal-
lation.
Så Lars vender 1. april 2015 tilbage til Middel-

grundens vindmøller. Vi hilser Lars velkommen.

PMT ny serviceleverandør 
Lauget har i 2014 skiftet serviceleverandør. 
Baggrunden var utilfredshed med kvaliteten af 
Wincons arbejde. Møllerne stod for meget stille 
og reparationerne var ikke overbevisende. Vi 
har haft mange møder og megen telefonkon-
takt over det sidste år for at få forholdene på 
plads, og selvom der blev gjort en indsats fra 
deres side, valgte vi at undersøge nogle alter-
nativer. 
Som alternativer til Wincon har vi forhandlet 

med Siemens Wind Power, og vi har forhandlet 
med PMT. Siemens gav et tilbud, hvor kvalite-
ten efter vores vurdering ville have været helt 
i top, men prisen var desværre tilsvarende høj. 
I stedet valgte vi PMT, som er et specialiseret 
sjællandsk vindmølleservicefirma hjemmehø-
rende i Skælskør. 
Set i et lidt større perspektiv er vi på denne 

måde med til for hele vindmøllebranchen i Dan-
mark og især på havmøllesiden, at presse pri-
serne på service ned og give nye aktører mulig-
hed for at konkurrere med mølleleverandørerne. 
Mølleleverandørernes serviceforretning har over 
det sidste tiår sat priserne kraftigt i vejret uden 
at det har været begrundet i øgede udgifter – 
og det er skidt for vindmøllernes fremtid. PMTs 
erfaring og kunnen er overbevisende og prisen 
er rigtig.
 PMT har seks faste meget erfarne møllemon-
tører. De arbejder med service, reparation, 
vedligehold og optimering samt opstilling og 
nedtagning af vindmøller. De arbejder med NEG 
Micon, Nordtank, Vestas, Siemens, Bonus og 
Wind World. De leverer også 24/7-overvågning 
af møller og har blandt arbejdet med service i 
havmølleparkerne Rødsand 2 og Anholt.
 PMT projektansætter i vidt omfang yderligere 
montører, når der er større opgaver, som f.eks. 
fem-års gennemgang af Rødsand 2 Havmølle-
park i sommeren 2015, hvor PMT stiller med 
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15-20 montører. PMT har et certificeret ISO9001 kvalitetsledelsessystem, som de inden kontrakt 
fik udvidet til også at dække vores møller.
Lauget fortsætter med at have et lager af reservedele i en container på kajen hos Fønix. I containe-

ren har vi også brugte komponenter, som kan renoveres og genbruges.  Værktøj samt forbrugsdele 
som fedt, tvist og lignende leveres fortsat som del af fastprisaftalen med serviceleverandøren.
I forbindelse med overdragelsen af serviceopgaven fra Wincon til PMT fik lauget gennemgået 

vores møller af Danmarks Vindmølleforenings tekniske konsulenter. Desværre har vi et hovedleje 
og to gearkasser, som ikke ser alt for godt ud, men foreløbig kan de holdes i drift. Statusgen-
nemgangen viste at vores møller er godt brugt, men ikke slidt op. Teknisk kan de holdes kørende 
mange år endnu.
I forbindelse med overtagelsen har vi af PMT købt installation af deres overvågningssystem til 

erstatning af vores WindowsXP-baserede system fra 1999. Vi forventer at få det nye system instal-
leret og op at køre i løbet af første kvartal 2015, og at også medlemmernes brugerflade dermed 
igen online kan vise produktionen fra vores møller. Systemet vil give bedre adgang til at se fejl og 
ændre parametre uden at sejle, så møllerne kommer til at stå mindre stille.
Lauget ønsker PMT velkommen i Middelgrunden Havmøllepark – vi ser frem til samarbejdet.

Vi har udarbejdet en grafik over af de årlige udlodninger siden 2001. Udlodningerne er her vist 
med søjler og den akkumulerede udlodning er vist med grønt. 
Udlodningerne fra andelene afspejler variationer i både indtægterne og udgifterne. Indtægterne 
er primært afhængige af møllernes oppetid og afregningsprisen i markedet. Som i tegningsma-
terialet er der en garanteret højere afregningspris de første ti år, hvorefter udlodning forventelig 
er lavere (budget ”B”). Møllevedligehold er den primære udgift. Andelene vil i modsætning til 
aktier falde i værdi, da møllernes ældes og indtjeningen udloddes. 
Andelene kan handles frit på www.middelgrunden.dk og prisen må antages at afspejle den 
forventede fremtidige udlodning.

Udlodninger gennem årene
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Åbent hus?
Den 15. juni 2014 holdt vi åbent hus i møllerne, som vi nu 
har gjort hvert andet år i mange år. En stor tak skal lyde til 
de frivillige, der gjorde det muligt at gennemføre dagen.
Vi var heldige med vejret. I alt kom 94 deltagere, heraf 
var de 72 gæster, altså folk, der ikke havde tilknytning 
til lauget. Med kun 94 deltagere er det vanskeligt at få 
dækket omkostningerne, selv om gæster betaler 50 kroner 
mere end laugsmedlemmer. Vi fik i 2014 kun knapt dækket 
omkostningerne til sejlads. De er på 19.000 kroner.
I ledelsen skal vi derfor se på, om vi kan få bragt omkost-

ningerne ned, alternativt vurdere, om der er behov for i de 
kommende år at afholde åbent hus.

Børnevindmøllen er en god ide
Der er ingen tvivl om, at mange andelshavere synes at 
ideen om at etablere en børnevindmølle i Middelgrundens 
Vindmøllelaug er en rigtig god ide. Forslaget om børne-
vindmøllen blev stillet sidste år af ledelsen og det blev 
vedtaget at forsøge at ’rejse’ en børnevindmølle. 
Konkret betyder det, at 4050 af andelene i lauget foræres 

til børn eller børnebørn, så de kommer til at eje mølle 20.
Indtil videre har lauget kun modtaget få overdragelses-

kontrakter til børnevindmøllen, så dette er en opfordring 
til at overveje muligheden for at videregive de gode tanker 
om vedvarende energi til næste generation.
Hvordan gør du? Gå ind på hjemmesiden i menuen under 

’overdragelse’ og print kontrakten ud, som findes nederst 
på siden. Når den er udfyldt, sendes den til Marian Schøn-
ning og så får du besked om datoen for overdragelsen. 

Besøg i møllerne
Der kommer fortsat mange delegationer til København for 
at høre om møllerne. Flere af dem besøger også møllerne, 
idet de tager en tur med båden Findus rundt om møllerne 
og undervejs fortæller vi om dansk energipolitik herunder 
specielt om vindudbygningen i Danmark og om Middel-
grundens historie. 
Gæsterne kommer fra alle områder i verden. 
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 Nyt fra administrationen
Kontakt til lauget
Middelgrundens Vindmøllelaug har e-mail-
adressen: lauget@middelgrunden.dk og hver 
torsdag er telefonen åben fra klokken 10 til 14 
på nummeret 2117 7170.

Husk at ændre kontonummer
Dette er ikke en nyhed, men alligevel er det en 
vigtig information: Middelgrundens Vindmøl-
lelaug får ikke automatisk besked fra din bank, 
når du skifter kontonummer eller når du skifter 
til en anden bank. Derfor skal du selv give lau-
get besked om ændringen på en af følgende 
måder:
•	 sende et brev
•	 sende en e-mail til lauget@middelgrunden.dk
•	ændre oplysningerne via hjemmesiden 
under  menupunktet ’andelshaver’ og ’ændring 
af oplysninger’.
Lauget får først besked fra banken, når udbeta-
lingen af afkastet til den forkerte konto er sket 
og pengene kommer retur. Det er ærgerligt, for 
arbejdet med genudbetalinger tager tid og ko-
ster dig et gebyr på 150 kroner. Beløbet bliver 
fratrukket det afkast, som du får udbetalt.

Laugets oplysninger om dig
På servicebrevet, som udsendes sammen med 
indkaldelsen til interessentskabsmødet, står de 
oplysninger lauget har fra dig vedrørende din 
adresse, telefon- og bankforbindelse. Er oplys-
ningerne ikke korrekte, skal administrationen 
have besked allersenest 14 dage før udbetalin-
gen af afkastet – det vil sige enten før 15. marts 
eller 15. september.
Opdatering af oplysningerne kan ske som oven-

for nævnt via brev, e-mail eller hjemmesiden: 
www.middelgrunden.dk

Flere og flere får e-mail
Mange af andelshaverne i Middelgrundens Vind-

møllelaug benytter nu e-mail og det giver ledelsen 
nye muligheder i forbindelse med udsendelsen af 
meddelelser. Det betyder både hurtigere og bil-
ligere udsendelse. Opdatering af oplysningerne 
om e-mailadressen kan ske som ovenfor nævnt 
via brev, e-mail eller hjemmesiden..

Andele til salg
Køb og salg af andelshavernes 40.500 andele 
foregår stadig via hjemmesiden under menu-
punktet ’handelsplads’.
Vil en andelshaver gerne sælge sine andele, 

skal der ske en overdragelse. Der står mere på 
hjemmesiden under menupunktet ’overdragel-
se’.  Her ligger også den overdragelseskontrakt, 
som skal udfyldes af både sælger og køber. 
Når det er sket, sendes kontrakten til laugets 
bogholder Marian Schønning. Hun sender en 
bekræftelse på modtagelsen indenfor 10 dage 
og sørger for, at alt er i orden. Kontrakten re-
turneres til begge parter og salget er en realitet.
Overdragelsesdatoen sættes enten til at være 

den 1. april eller den 1. oktober på grund af 
udbetalingerne 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 fremti-
den, kommer bekræftelsen fra Marian Schøn-
ning først efter den kommende udbetaling af 
afkast.
Køber betaler et gebyr på 400 kroner for 

overdragelsen af andele, hvilket også gælder 
ved dødsboer. Ved dødsfald skal andelen også 
overdrages, selvom den forbliver i familiens eje. 
Det vil sige, at der ikke bare sker en ændring af 
kontonummeret til den/de efterladte, forinden 
skal udfyldes en overdragelseskontrakt. Den 
indsendes til lauget sammen med en kopi af 
skifteretsattesten. Er man bobestyrer, skal der 
indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, 
hvorefter bobestyreren kan få overdraget eller   
sælge afdødes andel.


