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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
8037 interessenter

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: lauget@middelgrunden.dk
Telefontid: Torsdag kl. 10-14

Økonomi & overdragelse
Betina Holler
Kornbakken 16, Esbønderup
3230 Græsted
E-mail: bh@regnskabost.dk 



Kursuscenter Rysensteen. Rysensteensgade 3, 1564 København K. 

Udsnit fra Krak.dk

Traditionen tro afholder lauget igen interessentskabsmø-
det i Kursuscenter Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 
København V.
Lige inden for døren går en trappe op til venstre og for-
enden af gangen ligger den store sal til højre. Her finder 
mødet 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.

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

Parkering
Parkering er mulig omkring Rysensteensgade. Desuden 
er der p-pladser i den nye bygning Blox, Vester Voldgade 
129 – se evt. www.blox.dk, bag Glyptoteket eller i gaderne 
mellem Københavns Politigård og Tivoli. 

Vejviser



 

Kære interessent i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S

Du indkaldes hermed til interessentskabsmøde i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S onsdag den 
27. marts 2019 i Kursuscenter Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 København V. 

Indskrivningen starter klokken 18.00.
Du bedes venligst medbringe personlig identifikation til indskrivningen. 

Klokken 19.00 byder laugets formand Erik Christiansen velkommen:

Dagsorden
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 modtaget

Pause med kaffe, te og småkager

6. Valg af ledelse i lige år: 
Per Vølund, Christian Bille Jendresen og Hans Christian Sørensen modtager genvalg. 

Valg af to suppleanter
Hans Ove Dyhring og Alfred Christensen modtager genvalg. 

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 18. februar 2019

Årsrapporten og nyhedsbrevet findes kun i digitalt format. Begge dokumenter er til-
gængelige på hjemmesiden www.middelgrunden.dk under ’Årsrapport’ og ’nyhedsbrev’.

Indkaldelse til interessentskabsmøde



Årets produktion

Produktionen i 2018 var 27.024.608 kWh

Driften af møllerne 
De to-årlige serviceeftersyn er foretaget og der er et godt samarbejde med servicefirmaet PMT. 
Sejlads fortages af PMT med deres egen båd, hvor de kan have reservedele ombord.
I foråret 2018 havde vi et større havari af to 30kV hovedkontakter og en 30kV transformer. Det 
betød at alle laugets vindmøller var ude af drift i næsten 2 måneder. Det startede med overgang/
kortslutning i hovedkontakten i M14. Da mølle M11-M13 blev tilsluttet viste det sig, at der også 
var overgang i hovedkontakten i M11.  Det blev undersøgt, om der kunne skaffes reservedele til 
hovedkontakterne, men det viste sig at leveringstiden ville blive meget lang og omkostningerne 
høje. Derfor blev det besluttet at tage dele fra hovedkontakten i M20, for derefter at montere en 
ny og simplere hovedkontakt i M20. 
Ved gennemgangen af transformerne, blev der fundet en kortslutning i M13, hvilket betød at 
denne også skulle udskiftes. Denne transformer var af den type, der er blevet udskiftet i alle de 
andre vindmøller. Vi havde heldigvis en ny ABB transformer på lager, så udskiftningen kunne 
umiddelbart sættes i gang.  
I efteråret 2018 er der sket et havari af hovedlejet og gearet i M11, hvilket betyder at denne står 
stille for tiden. Vi er ved at undersøge muligheder for at udskifte de havarerede dele. Vi forsøger at 
få fat i dele fra en anden tilsvarende (brugt) vindmølle for at begrænse udgifterne. En tilsvarende 
skade er under udvikling i M13. For at undgå at denne skade udvikler sig yderligere som i M11, 
stoppes M13 ned, når vindhastigheden er over 9m/s. 
Havarier af krøjegear er fortsat et problem, der holdes under observation. Bremsemomentet 
kontrolleres løbende og i forbindelse med hver skade.   



Fasebatterier udskiftes løbende som hidtil, men der er fundet en ny type fasebatterier, som er 
væsentligt billigere end dem, der hidtil har været benyttet. 
Defekter på styringsprint og andre elektriske komponenter bevirker mange stop og serviceudgifter.  
Der er fokus på dette område og det forsøges at forebygge fejlene og begrænse udgifterne. En 
alternativ reparatør af styringsprint er ved at være klar. I M17 er slæberinge og kabler i hovedaks-
len blevet udskiftet for at mindske antallet af fejl, der skyldes dårlig signalforbindelser gennem 
hovedakslen. 
Sikkerhedsudstyret er efterset og opdateret. 
Rådigheden er ikke tilfredsstillende. Det er tydeligt at vindmølleparken har nogle år på bagen. 
Der opstår fejl som: Defekte lejer i hjælpemotorer, defekte pumper, nedbrud af hydraulik, fejl på 
styringsprint og lignende. Vi analyserer løbende årsager til fejl og forsøger at finde løsninger, der 
reducerer fejlomfanget og omkostningerne.

Markedsprisen 
Den samlede afregningspris over året har været 32,2 øre/kWh inkl. merprisen for balance omkost-
ninger i forhold til standardbidraget hertil, men uden CO2 tiøren, som bortset fra januar har været 
beskåret, idet der fradrages med den del af elprisen som overstiger 26 øre/kWh. 
Elprisen har i 2018 været jævnt stigende med undtagelse af de sidste måneder, hvor den holdt sig 
konstant, som det fremgår af Figuren. Der har ikke i 2018 været negative priser.
På figuren ses en sammenligning mellem prisen for el måned for måned sammenlignet med kvar-
talsprisen, der fastlægges forud for kvartalet. I Middelgrunden har vi valgt at få afregnet på basis 
af spotprisen, hvilket i 2018 har været en fordel frem for at blive afregnet efter kvartalsprisen, når 
man sammenligner over hele året. Vægtet efter vindforholdene over året er gennemsnitsprisen 
på spot markedet 32,2 øre/kWh, hvor kvartalsprisen var 29,1 øre/kWh. 
Som anført sidste år, er det forhold uden for Danmark, der fastlægger elprisen i mere end 90% af 
tiden. I 2018 har prisen først og fremmest været påvirket af problemer med driften af A-kraftanlæg 
i Sverige og Frankrig, reparationer af el-forbindelsen til Tyskland og Sverige samt ikke mindst den 
meget tørre sommer.

Figur: Sammenligning af prisen for el fra vindmøller på henholdsvis SPOT- og Kvartalsmarkedet. Prisen er uden regulering 
af omkostninger til balance og tilskud i form af CO2 tiøren.



Resultat 2018 og budget 2019

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

Budget 2018
Indtægter:  Resultat 18 Budget 19 Noter

Salg af el 9.706.099 12.800.000 1)

Renter 18.384 15.000
Diverse  -                     -   2)

Driftsindtægter i alt 9.724.483 12.815.000

Udgifter:
Mølle-vedligehold 5.305.353 10.500.000 3)

36kV-vedligehold 38.780 40.000 4)

Vedligehold-sejlads 1.082.479 1.000.000 5)

Driftsledelse 295.097 300.000 6)

Elforbrug 90.898 100.000 7)

Forsikring 473.401 85.000 8)

Informationsmaterialer 16.130 20.000 9)

Forsendelse, porto & gebyr 27.734 30.000 10)

Møder og ledelse 68.133 70.000 11)

Administration 308.952 280.000
Revision 73.000 75.000 12) 

Kontingenter 72.505 75.000 13)

Driftsudgifter i alt 7.852.462 12.575.000

Resultat 1.872.021 240.000
Henlæggelser 1.900.000 0
Resultat efter henlæggelse -27.979 240.000

 - Resultat pr andel 46 6
Udbetaling pr. andel kr 0 kr 0

Noter
1) Budget: 40.000.000 kWh á 0,32 kr
2) Uafhentede Udlodninger >5år gamle
3) PMT + Gearkassse-skift
4) Eltel / Danmarks Vindmølleforening
5) PMT
6) Conwind
7) Elforbrug i møllerne
8) Ansvarsforsikring
9) Nyhedsbrev
10) Årlig udsendelse af nyhedsbrev
11) IS-møde og ledelsesmøder
12) Partner Revision
13) Danmarks Vindmølleforening



Nyt fra ledelsen

Vindmølledagen
Den 17. juni 2018 holdt vi åbent hus, hvor 155 deltagere 
fik mulighed for at komme ud til møllerne og op i dem.
Vi var heldige med vejret, og sejlede første tur kl. 9.30, og 
derefter hver hele time fra kl. 11. Sidste tur var kl. 15, så 
det blev en lang dag for vore frivillige hjælpere, tak for det.
Første hold i mølle 20 fik en speciel oplevelse, da møllen 
begyndte at krøje, dvs. at hatten drejede langsom rundt, 
mens de var oppe i møllen. Det bør ikke kunne ske, og vi 
fik da også stoppet det ved de næste grupper.

Fremtiden for Middelgrundens vindmøller
På de sidste generalforsamlinger har vi drøftet konturerne 
af fremtiden for Middelgrundens vindmøller. Vi er alle be-
kendt med, at koncessionen for at fremstille vindmølle-el 
på Middelgrunden udløber i 2025.

Repræsentanter fra laugets ledelse har over de sidste år 
holdt møder med Energistyrelsen om bl.a. størrelsen af 
henlæggelser til brug for nedtagning af vindmøllerne – 
henlæggelser, der har betydet, at vi igennem nogle år ikke 
har udloddet midler fra lauget, og formentlig heller ikke 
kommer til det i de førstkommende år. Med 2018-resultat 
på 1,9 mio.kr. efter en større reparation samt en reparation 
af 2 vindmøller i begyndelsen af 2019, vil det vare nogle 
år, inden lauget kan udlodde midler. Alt afhænger selvføl-
gelig af vind og elpriser, samtidig med at vi skal holde de 
ældre vindmøller i gang på Middelgrunden med fortsatte 
reparationer.
Som det ser ud i øjeblikket, vil lauget fortsætte produktio-
nen frem til koncessionens udløb.

Det er nok de fleste bekendt, at Ørsted i efteråret 2018 
solgte de 10 nordlige vindmøller til HOFOR. Inden da havde 
vi gang i sonderinger om repowering af vindmølleparken, 
dvs. et projekt hvor de eksisterende vindmøller eventuelt 
kan udskiftes med større og nye vindmøller, som kan stå på 
de eksisterende fundamenter. Disse sonderinger standsede 
i sommeren 2018 i forbindelse med de daværende forhand-
linger mellem Ørsted og HOFOR.

Vindmølledagen den tredje søndag i juni 
trækker stadig mange interessenter og de-
res famlilier til og det er også en helt særlig 
oplevelse med gode chancer for nogle ene-
stående fotos. 
Fotos: Lars Michler. .



Imidlertid har HOFOR besluttet at tage tråden op vedrøren-
de disse sonderinger, og der er fra nytåret 2018-19 nedsat 
en arbejdsgruppe mellem HOFOR og lauget for at afdække 
flere forskellige scenarier for vindmølleparkens fremtid. 
Gruppen har aftalt et kommissorium for arbejdet, og der er 
allerede holdt en række møder indenfor de første måneder 
af 2019. 
Det skal understreges, at forhandlingerne i gruppen foregår 
på en særdeles konstruktiv måde, og at hver sten bliver 
vendt omkring vindmølleparkens og laugets fremtid.
Arbejdet forudsætter således en række økonomiske, tek-
niske og juridiske analyser, så der er fortsat mange møder 
i vente. Det kan endnu ikke oplyses, hvornår arbejdsgrup-
pens arbejde forventes afsluttet.

Vi vil løbende holde laugets medlemmer orienteret, når 
der sker nyt. Skulle det blive nødvendigt at indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling for at drøfte vindmølle-
parkens fremtid ud fra et konkret oplæg, så gør vi også det.

REScoop.eu
Vi har på generalforsamlinger oplyst om arbejdet i RE-
Scoop.eu, der er en europæisk organisation, som Middel-
grunden i 2013 har været med til at stifte. REScoop.eu har 
til formål at fremme folkeejede energiprojekter.
Organisationen har i løbet af få år udviklet sig til en slag-
kraftig enhed, som ovenikøbet har været i stand til at på-
virke 2 nye direktiver, hvor der bl.a. er kommet nye bestem-
melser om ”Energy Communities”, dvs. energifællesskaber, 
som vi nok skal komme til at høre mere om i de kommende 
år. Der er med de nye bestemmelser åbnet for en mere 
udbredt folkelig deltagelse i energiprojekter i hele EU.
Der er 1.500 folkeejede organisationer tilknyttet REScoop.
eu, og tilsammen har de mere end 1 mio. borgere i organi-
sationerne. Hver organisation tæller på sædvanlig andels-
vilkår 1 stemme uanset størrelse, når der afholdes årlige 
generalforsamlinger.
Erik Christiansen er valgt til bestyrelsen for REScoop.eu 
med Hanne Moltke som personlig stedfortræder.

Nyt fra ledelsen

Fotos: Lars Michler.



Kontakt til lauget
Middelgrundens Vindmøllelaug I/S har tele-
fontid torsdag kl. 10 til 14 på tlf. 2117 7170. 
Du finder laugets kontaktinfo på side 3 her i 
nyhedsbrevet og på hjemmesiden:
www.middelgrunden.dk

Find et svar på hjemmesiden
Udenfor telefontiden er der altid svar at hente 
på hjemmesiden. Her finder du f.eks. hvor 
meget udlodningen har været gennem årene, 
hvad en andel bliver solgt til i øjeblikket på 
handelspladsen og hvornår datoen er for næ-
ste IS-møde. Og finder du ikke et svar, er du 
altid velkommen til at ringe eller skrive til ad-
ministrationen.

Oftest stillede spørgsmål
Der er nogle vigtige spørgsmål, som flere in-
teressenter ringer og spørger administratio-
nen om, fordi de ikke føler sig sikre foran en 
computer. Svarene på nogle af de spørgsmål 
bringer vi her, så I andre måske også kan have 
glæde af dem.

Hvorfor er andelenes værdi tæt på 0 kroner? 

Det er fordi, at møllerne snart har nået den 
formodede levetid på ca. 20 år. På ’handels-
pladsen’ på hjemmesiden er det muligt at se, 
hvilken pris andelene har været sat til salg for 
gennem alle årene. Den præcise købspris ken-
der lauget ikke, fordi salget foregår mellem 
sælger og køber, men beløbene på handels-
pladsen giver et indtryk af niveauet. 
Lige nu er der ikke mange konkrete salgs- eller 

købspriser på handelspladsen, men administra-
tionen modtager løbende overdragelseskon-
trakter, så der er gang i handlen.

Hvad skal der ske, når møllerne når den for-
modede levetid?

Det er et spørgsmål, som har været oppe at 
vende på interessentskabsmødet de seneste 
år. Svaret er, at det skal interessenterne be-
stemme. Ledelsen lovede på IS-mødet sidste 
år at udarbejde nogle forskellige løsnings-
muligheder og det arbejde er i fuld gang. En 
af mulighederne kunne være en repowering 
med større møller i samarbejde med HOFOR, 
som nu har købt de 10 nordlige møller, som 
Ørsted tidligere ejede.  I kan høre mere om 
fremtiden for møllerne i ledelsens årsberetning 
på interessentskabsmødet den 27. marts 2019 
eller læse det på laugets hjemmeside www.
middelgrunden.dk, hvor referaterne fra alle de 
tidligere I/S-møder også ligger.

Hvorfor får jeg ikke udlodning længere?

Udlodningen af overskuddet fra el-salget bliver 
altid besluttet på interessentskabsmødet og de 
seneste år har udlodningen været 0 kroner. 
Årsagen til de seneste års resultat er en kom-
bination af store reparationer, dårlige vindår 
og lave elpriser. Desuden er der lavet en aftale 
med Energistyrelsen om henlæggelse af penge 
til en kommende nedtagning af møllerne, og 
indtil der er sparet tilstrækkeligt op, går al 
overskud til denne henlæggelse.

Hvor mange penge har jeg fået fra møllerne?

Nyt fra administrationen



Nyt fra administrationen

Svaret er bedst at finde på hjemmesiden under 
menupunktet ’udlodning’. Her kan du se hvor 
meget møllerne igennem årene har tjent ind 
til dig, enten hvis du har en andel eller fem 
andele. Du kan også se på den lille grafiske 
fremstilling, hvornår din investering faktisk var 
tjent hjem igen. Det var i 2010.

Ærgerlige udgifter
Desværre får lauget ikke automatisk besked fra 
banken eller myndighederne, når du ændrer 
bankkonto, adresse, telefonnummer eller får 
en ny e-mailadresse. Det skal du selv fortælle 
os i en e-mail eller i et brev. 
Det koster dig et administrationsgebyr på 150 
kroner, hvis vi får rettelserne for sent og lauget 
f.eks. skal til at genudbetale udlodningen til 
en ny konto. Gebyret vil blive fratrukket ud-
lodningen.

Andele til salg
Køb og salg af andele sker kun via hjemme-
siden www.middelgrunden.dk under menu-
punktet ’handelsplads’, og det er sælger (evt. 
bobestyrer), som 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. 

Det koster den nye ejer et administrationsgebyr 
på 400 kroner for at få overdraget andelene – 
også selv om prisen på en andel nu er meget 
lav. Det er et gebyr, som ledelsen har valgt at 
fastholde efter en konkret henvendelse, fordi 
gebyret er besluttet af generalforsamlingerne 
igennem tiden.
Det betyder intet for ejerskabet af andelene, 
hvis du ikke kan finde det oprindelige andels-
bevis, hvis du vil sælge andelene. Det er alene 
registreringen i vindmøllelaugets database, 
som afgør hvem, der ejer hvilke andele.

Overdragelse af andele i dødsbo
Ved dødsfald skal andelene også overdrages, 
selvom de forbliver i familiens eje. Det vil sige, 
at lauget ikke bare kan ændre kontonummeret 
til f.eks. den efterladte ægtefælles konto. Forin-
den skal overdragelseskontrakten udfyldes og 
indsendes til laugets bogholder sammen med 
en kopi af skifteretsattesten. Er man bobesty-
rer, skal der også indsendes fuldmagter fra de 
øvrige arvinger, før andelene kan overdrages 
eller evt. sælges på ’handelspladsen’. Også i 
dødsboer betaler den ny ejer et administrati-
onsgebyr på 400 kroner for at få overdraget 
andelene.


