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Praktisk info
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
8065 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
Jens Anker Hansen, intern revisor-suppleant

Administration
C/o Lene Vind Kommunikation
Kronborg 17A, 1.
3000 Helsingør
Tlf. 2117 7170
E-mail: vindmoller@outlook.dk
Telefontid: Torsdage kl. 10-14
Økonomi & overdragelse
Kirkebjerg Kontorservice v/
Marian Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup
e-mail: marian.schoenning@mail.dk
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Vejviser

Kursuscenter Rysensteen. Rysensteensgade 3, 1564 København K.
Udsnit fra Krak.dk

Ankomst

Igen i år bliver interessentskabsmødet afholdt i Kursuscenter Rysensteen, Rysensteensgade 3 i København.
Du finder salen bedst ved at tage trappen til venstre lige
inden for døren, og forenden af gangen ligger den store sal
til højre. Her vil mødet finde sted.
Kursuscenter Rysensteen tilhører Frivilligt Drenge- og PigeForbund, FDF. Administrationen holder til på adressen og
husets faciliteter benyttes også af FDF-spejderne, når de er
på lejrskole i København.
Det er lettest at ankomme med tog til Københavns Hovedbanegård, som ligger 800 meter fra lokalerne i Rysensteensgade.

Parkering

Parkering er mulig, men ikke nødvendigvis let. Nærliggende
p-pladser er bag Glyptoteket og i gaderne mellem Københavns Politigård og Tivoli.
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Indkaldelse til interessentskabsmøde
Kære interessent
Du indkaldes hermed til interessentskabsmøde i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S onsdag
den 21. marts 2018 i Kursuscenter Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 København V.
Indskrivningen starter klokken 18.00.
Du bedes venligst medbringe personlig identifikation til indskrivningen.
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: Intet er modtaget
Pause med kaffe 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 Alfred Christensen er på valg og genopstiller.
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant
Jørn Rasmussen og Johan Gaunitz modtager genvalg som interne revisorer. Jens Anker Hansen
modtager genvalg som revisorsuppleant.
8. Eventuelt
Med venlig hilsen
ledelsen
København den 14. februar 2017
Nyhedsbrevet bliver kun udsendt med post til andelshavere uden e-mail. Både nybedsbrev og
årsrapport findes på hjemmesiden www.middelgrunden.dk
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Årets produktion
Produktionen i 2017 var 44.179.380 kWh

Beregnet produktion er iht. vindindekset for Sjælland og en forventet årsproduktion for hele parken på 44.500 MWh.

Driften af møllerne
Driften i år 2017 har været rimelig. Der har været det samme antal udkald til møllerne som i de
tidligere år, men de samlede serviceomkostninger har været lavere, da omkostninger til reservedele
har været mindre. Rådigheden er fortsat for lav, og der er for lange perioder, hvor en eller flere
møller står stille. Der arbejdes på at forbedre dette ved at optimere servicen, udskifte udslidte
komponenter og forbedre overvågningen af møllerne.
Det store antal havarier af krøjedrev, som skete i år 2015 og første halvdel af 2016, er nu mindsket
efter at fejlårsagen er rettet. Der er ikke rejst erstatningssag overfor leverandøren, da fejlforløbet
er svært at dokumentere, og der er risiko for at sagen tabes af denne grund. Leverandøren har
erstattet de krøjegear, der tydeligt har været fejlbehæftede. Det overvejes fortsat, om antal af
krøjedrevhavarier kan mindskes yderligere ved at indføre øget overvågning af krøjemotorerne.
Hydrauliksystemet giver anledning til mange stop på grund af slidte ventiler og slanger. Det vil blive
undersøgt, om det vil give mening af udskifte nogle af disse dele forebyggende.
En anden årsag til stop er styringsfejl. Styringsprintene viser en stigende fejlrate på grund af alderen af printene. Andre årsager til stop kan være defekte ledninger, sensorer og stikforbindelser.
Fejlene bliver holdt under observation og analyseret for at gøre det muligt, at begrænse stop og
serviceudgifter.
Ledninger til pitchstyringen, som går gennem hovedakslen og i navet, viser tegn på ældning dvs.
isoleringen sprækker og der dannes kortslutninger. Ledningerne er udskiftet i flere møller, og det
overvejes forebyggende at gøre det samme i de andre møller.
Kondensatorer i fasebatterier til regulering af reaktiv effekt udskiftes løbende. Det er undersøgt,
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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 to halvårlige serviceeftersyn er gennemført som planlagt i foråret og efteråret. Olieprøver fra
gear og hydrauliksystem viser ikke tegn på unormalt slitage eller defekter. Analyser af fedtet fra
hovedlejerne viser et relativt højt jernindhold, hvilket det har været igennem flere år. Hovedlejerne
er blevet undersøgt, og der er ikke tegn på, at der er skader på disse. Sagen holdes under observation ved at foretage de halvårlige fedtanalyser og check om hovedakslen rykkes bagud under drift.
Sejlads til og fra møllerne foregår vha. en servicebåd, som sejles af vores servicefirma - PMT. Fordelen ved denne løsning er, at PMT kan have værktøj og reservedel ombord på båden permanent.
Førstehjælpsudstyret og brandslukkere er gennemgået og opdateret.

Markedsprisen
Den samlede afregningspris over året har været 31 øre/kWh inkl. de 10 øre/kWh vi modtager,
indtil vi når 20 år.
Elprisen har i 2017 været næsten konstant med undtagelse af september, som det fremgår af
figuren nedenfor. I december oplevede vi negative elpriser omkring jul, det resulterede i en afgift
på 18.909 kroner. Til gengæld var produktionen meget høj.
Som anført sidste år, er det forhold uden for Danmark, der fastlægger elprisen i mere end 90
procent% af tiden. I 2017 har prisen først og fremmest været påvirket af problemer med driften
af A-kraftanlæg i Sverige og Frankrig samt reparationer af el-forbindelsen til Tyskland og Sverige.

Figur: Prisen for el fra vindmøller på Spotmarkedet i 2017. Prisen er uden regulering af omkostninger til balance
og tilskud i form af CO2 tiøren.
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Resultat 2017 og budget 2018
Budget 2018

Indtægter:
Salg af el
Renter
Diverse
Driftsindtægter i alt

Udgifter:
Mølle-vedligehold
36kV-vedligehold
Vedligehold-sejlads
Driftsledelse
Elforbrug
Forsikring
Informationsmaterialer
Forsendelse, porto & gebyr
Møder og ledelse + 20årsfest
Administration
Revision
Kontingenter
Driftsudgifter i alt
Resultat
Henlæggelser
Resultat efter henlæggelse
- Resultat pr andel
Udbetaling pr. andel

Resultat 17
13.689.327
16.834
-2.540
13.703.621

Budget 18
Noter
12.600.000 1
20.000
(2.000) 2
12.618.000

4.530.033
58.664
836.596
142.768
80.003
702.214
36.325
28.330
383.636
246.149
73.000
69.653
7.187.371
6.516.250
6.500.000
16.250

5.000.000
300.000
1.000.000
160.000
100.000
720.000
40.000
30.000
60.000
280.000
75.000
70.000
7.835.000
4.783.000
4.800.000
-17.000

0
kr 0

0
kr 0

Noter

1) Budget: 42.000.000 kWh á 0,30 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) Årlig udsendelse til medlemmer
10) ISmøde + Ledelsesmøder + 20årsfest
11) Partner Revision
12) Danmarks Vindmølleforening

Årsrapporten findes i sin helhed på hjemmesiden www.middelgrunden.dk
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Nyt fra ledelsen
Laugets foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Formanden og næstformanden havde den 12. oktober 2017 foretræde for udvalget med nedenstående to punkter på dagsordenen:
Behov for nye regler for havvindmøller
Middelgrundens møller nærmer sig de 20 år, og der er behov for nye regler om repowering, dvs.
nedtagning af nuværende vindmøller og opsætning af nye møller, set i lyset af, at fundamenter
og kabler har en forventet levetid på mindst 50 år.
Med en fortsat ringe elafregning må det ses i øjnene, at møllerne skal nedtages i ca. 2021, hvor der
kan forventes et negativt driftsresultat. Det vil være ærgerligt for lauget, for København og Danmark, fordi vindmøllerne har fået ikonisk status og er blevet et image på dansk vindmølleindustri.
Derfor foreslog formandskabet udvalget, at Energistyrelsen snarest muligt bør igangsætte udarbejdelsen af et regelsæt om repowering. Regelsættet bør tage hensyn til en udbudsprocedure,
hvor der i forvejen er en ejer af kabler og fundamenter. Samtidig bør de nye regler indeholde en
afregningspris som for samtidige nye projekter. Reglerne skal anvendes ved fremtidige projekter
om repowering.
Behov for dansk engagement i EU-regelsætning om ’Energy Communities’
Middelgrunden er medstifter af og sidder i ledelsen af REScoop.eu, der er Europas første interesseorganisation for folkeejede energiselskaber med fokus på vedvarende energi. I forbindelse med
udarbejdelse af tre nye energidirektiver, er det lykkedes at få indarbejdet udkast til bestemmelser
om Energy Communities og særlig status for disse.
Imidlertid har lovgivningsprocessen i EU været præget af de store interesseorganisationers forsøg
på at udvande begrebet Energy Communities, og den danske indsats for at fremme folkeejet energi
har ikke været særligt fremherskende. Dette på trods af at politikerne altid hylder den danske
befolknings engagement i energiforsyningen.
Derfor opfordrede vi udvalget til at presse på en mere aktiv politisk indsats på denne front. Udvalget sendte vores henvendelse til besvarelse hos ministeren, som svarede således:
Ministeren finder, at lauget kan nedtage vindmølleparken før tid eller søge om levetidsforlængelse
af parken. Ved en levetidsforlængelse kommer repowering på tale. En genanvendelse af sitet i
forbindelse med en genanvendelse af parken kræver dog en nærmere analyse af udbudsretlige
og statsstøtteretlige forhold. Ministeriet analyserer pt. disse forhold.
For så vidt angår engagementet i Energy Communities fastslår ministeren, at alene forhold af
erhvervsøkonomisk interesse vil have ministeriets opmærksomhed.

Laugets videre arbejde

Vi arbejder på løsningsmodeller, der kan sikre laugets interessenter det bedst mulige resultat ved
enten nedtagning eller repowering. Vi forventer, at myndigheder kan have afklaret de forskellige
muligheder i løbet af 2018. Hvis der pludselig opstår en situation, hvor vi skal træffe en afgørelse, vil
der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med en redegørelse for ledelsens indstilling.
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Nyt fra ledelsen
20 års-jubilæum
Den 24. marts 2017 var en stor festdag, hvor vi sammen
med Hvidovre Vindmøllelaug fejrede 10 års-jubilæum for
Hvidovre og 20-års-jubilæum for os.
Det blev en minderig dag med både højt fagligt indhold
og underholdning i nogle meget behagelige omgivelser.
Arrangementet var velsmurt og serviceret af Bella Skys
kompetente personale.
Formanden for Danmarks grønne tænketank, Concito,
Connie Hedegaard og tidligere teknik- og miljøborgmester
Morten Kabell indledte dagens debat med nogle stærke
personlige holdninger til lokal energiproduktion og folkeejede energiselskaber. De gav anledning til stor spørgelyst
fra de mange fremmødte.
Herefter gik deltagerne i tre workshops. Der var workshops
om serviceleverancen til vindmøller, om fremtidens energi
samt folkeejede energiselskaber. Danmarks Vindmølleforening, Dansk Energi, Kooperationen, Ørsted, Greenpeace,
PMT, Siemens og flere var indlægsholdere, og deltagerne
var godt varmet op til flere spørgsmål i disse workshops.
Bagefter blev de vigtigste statements fra de nedsatte workshops refereret i plenum, hvilket gav anledning til flere
spørgsmål og kommentarer.

Glimt fra jubilæumsdagen på Bella Sky: De
frivillige i gang ved indskrivning, og udsigt
til møllerne fra baren i toppen af bygningen.

Eftermiddagen blev afsluttet med generalforsamlinger for
de to laug, og for manges vedkommende blev der lejlighed
til at komme på toppen af Bella Sky for at få en lille en til
halsen og nyde udsigten over de to vindmølleparker.
Herefter var det tid til middag med underholdning ved en
standup-komiker, tale fra speakers corner og en lille optræden og ”vellydende” sangduel fra de to formænd for laugene. Efter middagen blev der budt til dans med ”Tequila
Sunrise” som band. Det fik mange på dansegulvet, og de
fleste var nok mættet af begivenhederne i løbet af dagen,
da det var tid til at forlade festivitassen.
Tak til alle deltagerne og dem, der stod foran og bag arrangementet.
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Blandt indlægsholderne på de tre workshops var Tarjei Haaland fra Greenpeace
og Stine Leth Rasmussen fra Dansk Energi.

Nyt fra ledelsen
Åbent hus søndag den 17.juni kl.11-14
Vi holder igen i år åbent hus i Middelgrundens Vindmøllelaug med mulighed for at komme op i møllerne.
Vi sejler fra Amager Strand hver hele time fra kl. 11:00. Du
er tilbage 2 timer efter. Hvis der er stor tilmelding, udvider
vi med sejlads kl. 10.00 og kl. 15.00.
Vær opmærksom på, at sejladsen aflyses, hvis vejret er for
blæsende, da vi i så fald ikke kan lægge til ved fundamenterne. Du vil få besked herom senest lørdag aften forud.
Opstigning i møllen sker via 13 stigeafsnit (maksimalt 8
meter mellem hver etage) og en snæver luge i toppen af
møllen. Du skal derfor ikke være bange for at klatre på
stiger. Desværre er vi af sikkerhedsmæssige årsager nødt til
at kræve en mindste højde på 140 cm. Du skal underskrive
en sikkerhedsinstruks om at opstigning sker på eget ansvar.
Da man ikke kan komme op i møllerne på Avedøre Holme
på samme måde, som på Middelgrunden, er andelshavere
fra Hvidovre Vindmøllelaug I/S også inviteret.

Igen til sommer er der åbent hus i lauget,
og der bliver mulighed for at komme til tops
i de sydligste af møllerne.

Pris: Interessenter fra de to laug: 150 kroner pr. person.
Gæster giver 200 kroner. pr. person.
Du tilmelder dig på vor hjemmeside www.middelgrunden.
dk ved at indbetale for antal og kategori (medlem/ikke
medlem). Tilmelding kan ske fra 1. maj 2018.

Ny online visning af produktionen

Helt præcis hvad formand Erik Christiansen
vill illustrere med sine hænder på jubilæumsdagen, får stå hen i det uvisse - måske
det var noget om uvisheden for folkeejet
energi?

Det er igen muligt at følge vindmøllernes daglige produktion via hjemmesiden.
Adgangen til produktionstallene går via firmaet Atlas’
hjemmeside og adressen er lagt ind i linket øverst til højre
på www.middelgrunden.dk ved siden af tegningen af den
lille mølle.
Der skal benyttes et brugernavn og et password for at
se informationerne. Brugernavnet er: mg og password er:
mg2015
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Nyt fra administrationen
Kontakt til lauget
Middelgrundens Vindmøllelaug I/S har e-mailadressen: lauget@middelgrunden.dk
Telefontiden er torsdage fra kl. 10 til 14 på tlf.
2117 7170. Adressen til administrationen er:
C/o Lene Vind Kommunikation, Kronborg 17A,
1., 3000 Helsingør.

Svarene findes på hjemmesiden
Alle oplysninger om lauget ligger på hjemmesiden www.middelgrunden.dk
Her finder du f.eks. svar på hvornår udlodningen
sker, hvor stor udlodningen har været gennem
årene, hvor mange andele du kan eje, inden du
skal betale skat, hvad andele bliver solgt til i øjeblikket på handelspladsen og hvornår datoen er
for næste IS-møde. Og finder du ikke et svar, må
du endelig ringe eller skrive til administrationen.

Husk at ændre oplysninger
Vi modtager ikke automatisk besked fra banken
eller myndighederne, når du ændrer adresse,
telefonnummer, e-mail eller bankkonto. Derfor
beder vi dig om at sende os en e-mail eller et
brev med ændringerne. Det kan ske når som
helst, dog senest den 1. marts af hensyn til en
eventuel udbetaling af overskud fra el-salget.
Du kan give os besked på en af følgende måder:
• send en e-mail til lauget@middelgrunden.dk
• skriv et brev til administrationen
Det koster dig et administrationsgebyr på 150
kroner, hvis lauget skal til at genudbetale udlodningen til en ny konto. Beløbet bliver fratrukket
din andel af overskuddet fra el-salget.

Har du fået e-mail?
Hvis du har en e-mail, modtager du nyhedsbrevet med indkaldelsen fra lauget digitalt. Hvis du
ikke har modtaget noget, er det enten fordi vi
ikke har din nye e-mail eller fordi du har frasagt
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dig digital post. Husk derfor venligst at give os
besked, hvis eller når du opretter en e-mail eller
ændrer den nuværende.

Andele til salg
Køb og salg af andele sker kun via www.middelgrunden.dk under ’handelsplads’, og det er
sælger (evt. bobestyrer), som står for handlen.
Læs gerne mere på hjemmesiden under ’køb
og overdragelse’. Her ligger overdragelseskontrakten, som skal udfyldes af både sælger og
køber. Efter underskrivelsen sendes kontrakten
digitalt eller pr. brev til laugets bogholder Marian Schønning. Hendes adresse står nederst
på kontrakten. Den returnerer hun med kopi til
sælger og køber, når alt er i orden, og salget er
hermed en realitet.
Køber betaler et gebyr på 400 kroner for overdragelsen af andele. Et gebyr, som ledelsen har
valgt at fastholde efter en konkret henvendelse,
for gebyret er besluttet af generalforsamlingerne
igennem tiden.
Det er ikke et stort problem, hvis du ikke kan
finde andelsbeviset, da ejerskabet alene afgøres
af registreringen i vindmøllelaugets database.
Det svar får nye andelshavere også, når de efterspørger det originale bevis.

Overdragelse af andele i dødsbo
Ved dødsfald skal andelen også overdrages,
selvom den forbliver i familiens eje. Det vil sige,
at lauget ikke bare kan ændre kontonummeret
til f.eks. den efterladte ægtefælles konto. Forinden skal overdragelseskontrakten udfyldes og
indsendes til laugets bogholder sammen med
en kopi af skifteretsattesten. Er man bobestyrer,
skal der også indsendes fuldmagter fra de øvrige
arvinger, før andelen kan overdrages eller evt.
sælges på ’handelspladsen’. Også i dødsboer
betaler køber et gebyr på 400 kroner for overdragelsen af andele.

