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Middelgrundens Vindmøllelaug I/S
C/o Alfred Christensen
Mælkevejen 77
1440 København K
www.middelgrunden.dk
e-mail: lauget@middelgrunden.dk

Lauget
40.500 andele
8110 andelshavere

Ledelse
Erik Christiansen, formand
Per Vølund, næstformand
Hanne V. Moltke
Hans Christian Sørensen
Christian Bille Jendresen
Alfred Christensen, suppleant
Hans Ove Dyhring, suppleant

Lars Bülow Jørgensen, 
teknisk driftsleder

Revision
Partner Revision, Brande
Jørn Rasmussen, intern revisor
Johan Gaunitz, intern revisor
Mogens Hink, intern revisorsuppleant

Administration
C/o Lene Vind Kommunikation
Kronborg 17A, 1.
3000 Helsingør
Tlf. 2117 7170
E-mail: vindmoller@outlook.dk
Telefontid: Torsdag kl. 10-14

Økonomi & overdragelse
Kirkebjerg Kontorservice v/
Marian Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup
e-mail: marian.schoenning@mail.dk

Praktisk info
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AC Hotel Bella Sky Copenhagen - Centerboulevard 5 - 2300 Kbh S

Transport til Bella Sky
Der er bus og metro med direkte forbindelse fra Køben-
havns centrum kun 100 meter fra hotellet.

Metro
Metrolinie M1 kører mellem Vanløse og Vestamager. Benyt 
metrostation Bella Center. 
Find afgangene på www.m.dk

Bus
Buslinierne 30, 4A og 250S standser alle ved hotellet. 
Der er flere informationer på hjemmesiden:
www.dinoffentligetransport.dk

Bil
Der er motorvej lige til døren. Følg ”Lufthavnsmotorvejen” 
med rutenr. E20. 
Afkørslen til Center Boulevard har nummer 19 med 
teksten ”Ørestad” som hovedtekst og som undertekst 
”Bella Center”.

Parkering
Der er 4.000 parkeringspladser til rådighed., og det koster 
20,00 pr. time og 80,00 kroner pr. døgn 

Vejviser
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Kære andelshaver 

Du indkaldes hermed til Middelgrundens Vindmøllelaugs interessentskabsmøde fredag den 24. 
marts 2017 i Comwell Conference Center i AC Hotel Bella Sky Copenhagen, Centerboulevard 5, 
2300 Kbh. S

Klokken 17.00 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 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.

6. Valg af ledelse i ulige år: 
Per Vølund, Hans Christian Sørensen og Christian Bille Jendresen er på valg og genopstiller. 

Valg af to suppleanter
Hans Ove Dyhring og Alfred Christensen er på valg og genopstiller. 

7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant 
Jørn Rasmusseen og Johan Gaunitz er på valg og genopstiller som interne revisorer. Mogens Hink 
er på valg og modtager ikke genvalg som revisorsuppleant.

8. Eventuelt

Venlig hilsen ledelsen 

København den 8. februar 2017

Vi gør opmærksom på, at årsrapporten og nyhedsbrevet kun bliver udsendt med posten 
til andelshavere uden e-mail. Begge dokumenter er tilgængelige på hjemmesiden.

Indkaldelse til interessentskabsmøde



6

Årets produktion
Produktionen i 2016 var 41.023.095 kWh

Markedsprisen for 2016 og de kommende år
Den samlede afregningspris over året har været 26,8 øre/kWh.
 
Elprisen har i 2016 været svagt stigende fra februar til november 2016, som det fremgår af figuren.
På figuren ses en sammenligning mellem prisen for el måned for måned sammenlignet med 
kvartalsprisen, der fastlægges forud for kvartalet. I Middelgrunden har vi valgt at få afregnet på 
basis af kvartalsprisen, hvilket i 2016 ikke har været en fordel som det også fremgår af figuren.
 
Vi har frem til august 2016 fået et tillæg på op til 10 øre/kWh - den såkaldte CO2 tiøre + kompen-
sation for balanceomkostninger, der netto er ca. 1 øre/kWh.
 
Som anført sidste år, er det forhold uden for Danmark, der fastlægger elprisen i mere end 90% 
af tiden. I 2016 har stigningen først og fremmest været forårsaget af problemer med driften af 
A-kraftanlæg i Sverige og Frankrig.
Den lave pris på spotmarkedet i december 2016 skyldes bl.a. fradrag for negative elpriser i jule-
dagene. Da vi er tilmeldt kvartalspuljen, har vi ikke mærket dette.
 
Fra januar 2017 er vi ikke længere tilmeldt kvartalspuljen.
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Drift af møllerne i 2016
Driften i år 2016 har igen været udfordret af et stort antal havarier af krøjegear. Årsagen til de 
mange havarier er lokaliseret, fejlen er rettet og siden da er der ikke havareret krøjegear. Fejlen 
skyldes, at der ved renovering af gearene blev benyttet en type lim til at sikre møtrikken til ud-
gangsakslen, som blev opløst af olien i gearet. Møtrikken bliver nu i stedet sikret vha. en låsering 
på møtrikken.  Sagen er anmeldt som en forsikringssag overfor leverandøren. 
Der er monteret en ekstra temperaturovervågning af hydraulikolien for at undgå, at denne bliver 
for varm, som der var flere eksempler på i år 2015. Efterfølgende er denne fejl ikke opstået igen.
I 2016 er der gennemført en total gennemgang af alle vinger. Der blev observeret mindre skader på 
vingernes forkanter på alle møller, disse er alle udbedret. Desuden blev der observeret 4 tilfælde 
af lynskader, hvor de to skaller på vingen havde åbnet sig. Disse skader er ligeledes udbedret.  
Sikkerhedsudstyret er gennemgået og opdateret. Blandt andet er alle kasser med redningsudstyr 
i mølletoppen udskiftet.  
Kraner i mølletoppen er gennemgået, testet og renoveret. 
Styringsprintene er begyndt at vise en stigende fejlrate sandsynligvis på grund af alderen af prin-
tene. Fejlene bliver holdt under observation for at gøre det muligt, at begrænse stop og udgifter 
til nye print.
Hovedkontakterne er begyndt at fejle pga. ældning af et plastictandhjul i kontakten. Disse tandhjul 
vil alle blive udskiftet i år 2017.
Kondensatorer i fasebatterier til regulering af reaktiv effekt udskiftes løbende. Det er undersøgt, 
om der kan findes en teknisk løsning for at begrænse udskiftningsfrekvensen. Det vurderes, at det 
ikke vil være rentabelt at gennemføre en sådan ændring på nuværende tidspunkt.
De halvårlige serviceeftersyn er blevet gennemført som planlagt i foråret og efteråret.
Sejlads til og fra møllerne foregår vha. en traditionel servicebåd som sejles af PMT. Fordelen ved 
denne løsning er, at PMT kan have værktøj og reservedel ombord på båden permanent. 

Markedsprisen på el i øre/kWh
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Resultat 2016 og budget 2017

Årsrapporten findes i sin helhed på hjemmesiden www.middelgrunden.dk

Budget 2017       
        
Indtægter:  Resultat 16 Budget 17 Noter 
Salg af el  10.988.132 11.745.000 1 

Renter 26.649 20.000   

Diverse 11.074 
                

6.000  2 

Driftsindtægter i alt 11.025.855 11.771.000   
        

Udgifter:       

Mølle-vedligehold 5.670.640 5.650.000 3 

36kV-vedligehold 74.618 100.000 4 

Vedligehold-sejlads 1.045.773 1.050.000 5 

Driftsledelse 152.589 160.000   

Elforbrug 90.554 120.000 6 

Forsikring 706.497 730.000 7 

Informationsmaterialer 38.107 40.000 8 

Forsendelse, porto & gebyr 74.409 60.000 9 

Møder og ledelse + 20årsfest 61.696 400.000 10 

Administration 330.761 340.000 1 

Revision 71.600 75.000 11 

Kontingenter 43.449 46.000 12 

Driftsudgifter i alt 8.360.693 8.771.000   
        
Resultat 2.665.162 3.000.000   
Henlæggelser 2.500.000 3.000.000   
Resultat efter henlæggelse 165.162 0   
        
 - Resultat pr andel 66 74   
Udbetaling pr. andel kr 0 kr 0   

 
  

 

Noter    
1) Budget: 43.500.000 kWh á 0,27 kr 

2) Uafhentede Udlodninger >5år gamle 

3) PMT 

4) Eltel / Danmarks Vindmølleforening 

5) PMT 

6) Elforbrug i møllerne 

7) Maskin-, Drifttab-, Ansvarsforsikring 

8) Nyhedsbrev 

9) En årlig udsendelse til medlemmer 

10) ISmøde + Ledelsesmøder + 20årsfest 

11) Partner Revision 

12) Danmarks Vindmølleforening 

 



9

Nyt fra ledelsen
Fremtiden for Middelgrundens Vindmøllelaug
Vores møller har nu i 16 år været i drift på Middelgrunden. 
De er slidte og det koster meget at holde dem kørende. 
Deres restlevetid er begrænset. Ledelsen har længe dis-
kuteret fremtiden for projektet og her følger 3 scenarier, 
der bygger på vores overvejelser.
Scenarie 1:
Vi har 25 års koncessionsret til at drive vindmøllerne, og 
det var fra start tanken, at vi skulle udnytte koncessionen 
fuldt ud. Desværre har elprisen ikke haft samme udvikling, 
som vi forventede. I det oprindelige prospekt forventede 
vi ”forsigtigt”, at elprisen ville udgøre 43 øre/kWh i dag. 
Den er i gennemsnit det halve af det, vi dengang forven-
tede. Derfor betyder den 10 øre pr. kWh, vi modtager fra 
Energinet, meget for årsresultatet. 
Den tilskudsordning efter hvilken vi i dag modtager 10 øre/
kWh ophører med udgangen af 2020, hvor vi så står over 
for en meget stor økonomisk udfordring, medmindre elpri-
sen ændrer sig i positiv retning. Forudsætter vi, at elprisen 
i 2021 er på samme niveau som i dag, vil det derfor fra da 
af koste mere at holde projektet kørende, end der tjenes 
ind. Så der skal ske noget omkring det tidspunkt. I øvrigt 
helt som vi havde planlagt fra starten af projektet.
Der er en række muligheder for hvad vi kan gøre. Et sce-
narie er at lukke projektet, nedtage møllerne, fjerne fun-
damenter og kabler og afslutte. Vi betaler for nedrivnings-
arbejdet, udbetaler de resterende penge til andelshaverne 
og lukker projektet. Det er et scenarie, som vi ikke er så 
glade for, men vi er nødt til at forberede os på som et 
sandsynligt scenarie.

Scenarie 2:
Vi har søgt en måde at tilpasse møllerne på med en mindre 
investering, som kunne sikre en større indtjening fremover, 
så projektet kunne fortsætte uden tilskud alene på basis 
af indtægter fra el-markedet. Længere vinger, nye mølle- 
hatte, andre styringer eller noget lignende. Vi kan ikke selv 
finde på sådanne tilpasninger sammen med vores service- 
leverandør, PMT. Vindmølleproducenterne har nok heller 
ikke en løsning i den retning. Det bedste bud vi kan finde 
på er, at elmarkedet overrasker alle og stiger 10-20 øre/

Det er ikke kun Christian Bille Jensdresen fra 
laugets ledelse, som holder af dette motiv, og 
som har taget mange gode billeder af vind-
mølleparken.Halvbuen er populær som bevis 
på folkeejet og vedvarende energi.

Efter en lang klatretur op ad smalle stiger, er 
det noget at en åbenbaring at komme helt op 
i mølletoppen og ved selvsyn se møllens vitale 
dele. Og så er der udsigten.....
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kWh – og det håber vi selvfølgelig sker. Men vi tror ikke 
særlig meget på det scenarie..

Scenarie 3:
Det scenarie vi håber mest på er en udskiftning af møl-
lerne til nye. Lars Jørgensen, vores driftsansvarlige, har set 
på mulighederne for at bevare fundamenter og kabler og 
“blot” udskifte møllerne. Teknisk set ser det lovende ud. 
Vores fundamenter blev i sin tid bygget til 50 års levetid 
og har derfor masser af driftstid tilbage. Vores møller var 
dengang nogle af verdens største møller med 2 MW og 
76m i rotor-diameter (38m vingelængde). Vi pressede 20 
møller ind i en 3,65 km lang række – med bare 192 meters 
mellemrum. I dag er den mindste serie-producerede mølle 
2,3 MW og har 93 m rotor-diameter. Møller skal normalt 
stå med 3 rotor-diametres mellemrum, svarende til 3 gange 
93m altså 279m for Siemens mindste mølle. Alligevel tror 
vi, at vi ved at standse hver anden mølle, når det blæser fra 
syd eller nord kan sikre at de større møller kan holde til at 
stå med 192 m mellemrum. Udfordringen er, at når møller 
står tæt i en række, vil læ over halvdelen af rotor-arealet og 
fri vind over resten påvirke vingerne og dermed møllerne 
med voldsomme belastninger. 
Vi tror at vi med overvågning af temperaturen kan sikre at 
kablerne ikke bliver overhedet af de 2,3 MW fra hver mølle 
selvom de kun er designet til 2,0 MW fra hver mølle. Det 
er en udfordring – men vi tror at den kan løses. I ledelsen 
tror vi at vindmølle-producenterne kan løse udfordringen 
med deres mindste møller. Miljømæssigt bliver den eneste 
ændring at møllerne bliver en smule større end i dag. 
Altså mener vi at have fundet en løsning som teknisk kan 
implementeres. Det smukke symbol på København som 
verdens grønne hovedstad kan bevares endnu 20-30 år.

Behov for tilskud:
Tilbage står vi med den økonomiske udfordring. Vi ved ikke 
hvilke tilskudsregler den nuværende regering med opbak-
ning fra folketingets energipolitiske flertal vil indføre fra 
2018, når de nuværende tilskudsregler skal ophøre som 
følge af pres fra EU mod de danske PSO-regler.
Vi har kig på aftalen for kystnære havmøller, som nævner 

Mads Minik Christensen har en andel i bør-
nevindmøllen, og hans fingeraftryk sidder nu 
på mølletårnet. Her viser han sit andelsbevis 
frem for totografen. 

Nyt fra ledelsen

Er det ikke bare det bedste sted at tage en 
selfie?
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tilskud til 50 MW kystnære demonstrations-vindmøller. Vi 
tænker, at vi med rimelighed kan få samme tilskud som de
to kystnære Havmølleparker, Vesterhav Syd og Vesterhav 
Nord, der i 2016 har fået tilsagn om 47,5 øre/kWh i 50.000 
fuldlastttimer – de skal selv bekoste kabling til land. Vi tror, 
at vi kan få et projekt til at hænge sammen under disse 
vilkår – selvom vi må afholde udviklingsomkostninger til 
som den første havmøllepark at tilpasse møller til eksiste-
rende fundamenter og kabler. Dong har tidligere fjernet 11 
møller i Vindeby Havmøllepark ved Lolland, og Vattenfall 
har fjernet 5 møller i Ytre Stengrund Havmøllepark, Sve-
rige – i begge tilfælde blev store beløb brugt på fjernelse 
af fundamenter og kabler. Vi vil vise, at denne store udgift 
ikke behøver at blive afholdt – med omtanke og udvikling 
af regler for “repowering” af havmøllepaker kan Middel-
grundens Havmøllepark drives videre. Vi kan gøre dette i 
tide inden Horns Rev 1 og alle de andre Nordsøprojekter 
skal nedrives – og dermed muliggøre mølle-udskiftning 
og fortsat drift af disse – til samfundets og ejernes bedste.

Lykkes det os at gå ned ad dette spor – med nødvendig 
opbakning fra politikerne – så er det klart for os i ledel-
sen, at vi skal finde en fremgangsmåde, så de nuværende 
interessenter, som ønsker at være med, får mulighed for 
at være med. Men det er også klart, at de, som ikke vil 
være med, frit kan fravælge at være med i en fortsæt-
tende vindmøllepark. Der er en række tekniske, juridiske 
og økonomiske forhold, der skal belyses konkret, før der 
kan tages endelig stilling til ovenstående scenarier på en 
kommende generalforsamling. 
Vi går nogle spændende år i møde!

Åbent hus og besøg ved møllerne
Den 3. søndag i juni havde vi åbent hus ved møllerne, hvor 
mere end 150 personer benyttede lejligheden til at få en 
tur ud op i møllerne. 
Mølle 20 er udnævnt til ”Børnevindmølle”, og vi havde 
forbeholdt besøg kl. 15 til indvielse af ”Børnevindmøllen”.
6 børn samt pårørende deltog i ceremonien, hvor børnene 
fik mulighed for i bogstavelig forstand at sætte deres fin-
geraftryk på mølletårnet. Det blev en fin solskinsdag.

Fotos af de andelshavere - og formanden, som 
benyttede mølledagen til en god klatretur op i 
møllerne, og i tilkøb fik de Københavns bed-
ste udsigt i dejligt solskinsvejr.

Nyt fra ledelsen
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Nyt fra administrationen

Kontakt til lauget
Middelgrundens Vindmøllelaug har e-mail-
adressen: lauget@middelgrunden.dk 
Telefontiden er torsdag fra klokken 10 til 14 på 
telefon 2117 7170. E-mails bevares løbende.
Adressen til administrationen er: C/o Lene Vind 
Kommunikation, Kronborg 17A, 1., 3000 
Helsingør.

Husk at ændre oplysninger
Du bedes venligst fortælle lauget, hvis du æn-
drer adresse, tlf., e-mail eller bankkonto. Besked 
om kontoændringer kan ske hele året, dog se-
nest den 15. marts af hensyn til udbetalingen 
af overskuddet fra el-salget. 
Du kan give os besked på en af følgende måder:
•	 skriv	et	brev	til	administrationen
•	 send	en	e-mail	til	lauget@middelgrunden.dk
Det koster dig et administrationsgebyr på 150 
kroner, hvis lauget skal til at genudbetale over-
skuddet fra el-salget til din nye konto. Beløbet 
bliver fratrukket det beløb, som du får udbetalt.

Har du fået e-mail?
Lauget er begyndt at udsende meddelelser  via 
e-mail, dog kun til en del af interessenterne, 
fordi der stadig er en del, som ikke benytter di-
gital kommunikation. Derfor vil vi meget gerne 
vide besked, hvis du opretter en e-mail eller 
ændrer den nuværende e-mailadresse. 
 

Bortkomne andelsbeviser
Det er ikke et problem, hvis du ikke kan finde de 
oprindelige andelsbeviser. Ejerskabet afgøres 

alene af registreringen i laugets database. Det 
svar får nye andelshavere også, når de har købt 
en andel og efterspørger et bevis med underskrift 
på ud over den kopi af overdragelseskontrakten, 
som de får tilsendt.

Andele til salg
Køb og salg af andele sker kun via hjemmesiden 
under menupunktet ’handelsplads’, og det er 
parterne, som selv står for handlen.
Der står mere om emnet på hjemmesiden under 
menupunktet ’køb og overdragelse’.  Her lig-
ger også den overdragelseskontrakt, som skal 
udfyldes af både sælger og køber. 
Efter underskrivelsen sendes kontrakten til lau-
gets bogholder Marian Schønning. Hun sender 
en bekræftelse på modtagelsen indenfor 10 
dage og sørger for, at alt er i orden. Kontrakten 
returnerer hun lidt senere med kopi til sælger og 
køber, og salget er hermed en realitet. 
Køber betaler et gebyr på 400 kroner for over-
dragelsen af andele, hvilket også gælder ved 
dødsboer. 

Overdragelse af andele i dødsbo
Ved dødsfald skal andelen også overdrages, 
selvom den forbliver i familiens eje. Det vil sige, 
at der ikke bare sker en ændring af kontonum-
meret til den/de efterladte. Forinden skal over-
dragelseskontrakten udfyldes. Den indsendes til 
laugets bogholder sammen med en kopi af skif-
teretsattesten. Er man bobestyrer, skal der også 
indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, 
hvorefter bobestyreren kan overdrage andelen 
eller sælge afdødes andel via ’handelspladsen’.


