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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

Revision
Partner Revision, Brande
Jørn Rasmussen, intern revisor
Johan Gaunitz, intern revisor
Jens Anker Hansen, intern revisorsuppleant

Lauget
40.500 andele
8009 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

Administration
C/o Ullum & Vind Media Aps
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

Vejviser

Vartov, Farvergade 27, 1463 København K.		

Udsnit fra Google.com

I år vil interessentskabsmødet, som noget helt nyt, blive afholdt i den store sal i Vartov Konferencecenter. Vartov ligger som genbo til Københavns Rådhus.
Sidste år var vi så uheldige, at vi måtte ændre mødested kort før afholdelsen af interessentskabsmødet. Heldigvis lykkedes det at få alle deltagere dirigeret rundt om hjørnet til Borups Højskole,
som havde en stor sal ledig. I år har vi valgt Vartov, fordi beliggenheden og prisen er god.
Vartov ligger på adressen Farvergade 27, 1463 København K. Den store sal finder I ved at gå ind
i gården og herefter til højre, hvor opgang H er. Der er skilte opsat rundt omkring. Salen er på
førstesalen og der er elevator.
Det er lettest at ankomme med tog til Københavns Hovedbanegård eller Østerport station og
skifte over til Metro Cityringen, som stopper ved Rådhuspladsen.
Busserne nr. 2A og 5C går fra Hovedbanegården til Rådhuspladsen, hvorfra der er kort vej at gå.

Parkering

Parkering er altid en udfordring. Der er p-pladser i Blox, Vester Voldgade 129 – se evt. www.
blox.dk, langs H.C. Andersens Boulevard (især til dem med el-bil), bag Glyptoteket eller i gaderne
mellem Københavns Politigård og Tivoli.

Indkaldelse til interessentskabsmøde
Kære interessent i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S
Du indkaldes hermed til Middelgrundens Vindmøllelaugs interessentskabsmøde mandag
den 23. marts 2020 i Vartov Konferencecenter Farvergade 27, 1463 København K.
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 indenfor fristen den 1. februar 2020.
Pause med kaffe, te og kage.
6. Valg af ledelse i lige år:
Erik Christiansen, Hanne V. 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 er på valg som interne revisorer og genopstiller. Jens Anker
Hansen er på valg som revisorsuppleant og genopstiller.
8. Eventuelt
Med venlig hilsen
Ledelsen, København den 18. februar 2020
Årsrapporten og nyhedsbrevet findes kun i digitalt format. Begge dokumenter er tilgængelige på hjemmesiden www.middelgrunden.dk under ’Årsrapport’ og ’nyhedsbrev’’.

Årets produktion
Produktionen i 2019 var 36.558.338 kWh

Driften af møllerne
Af Lars Bülow Jørgensen, teknisk driftsleder.
De to årlige serviceeftersyn er foretaget. Der er et godt samarbejde med servicefirmaet PMT.
Sejladsen fortages af PMT med deres egen båd, hvor de kan have reservedele ombord.
Det årlige check og opdatering af sikkerhedsudstyret er foretaget.
Check af stærkstrømsanlæg er foretaget i efteråret 2019.
I efteråret 2018 skete der et havari af hovedlejet og gearet i Mølle 11, hvilket betød at denne mølle
stod stille over en længere periode ind i 2019. En tilsvarende skade var under udvikling i Mølle 13,
hvorfor denne blev sat til at stoppe, når vindhastigheden var over 9m/s.
For at begrænse udgifter til reparationer, blev der indkøbt to brugte naceller (Type: Bonus 2MW
D:76m) fra Holland til erstatning af gear, hovedaksler og hovedlejer i Mølle 11 og Mølle 13.
Begge naceller blev udskiftet i maj 2019 og efterfølgende sat i drift. Der blev benyttet samme
leverandører af kraner og fartøjer, som blev benyttet ved udskiftning af hovedaksel og leje i
Mølle 19 i 2015. PMT stod for det mekaniske arbejde og idriftsættelsen af møllerne. Havariet af
gearet i Mølle 11 og den reducerede drift af Mølle 13 betyder, at der mangler indtægter fra disse
to møller i 2019.
Vi har nu et hovedgear i reserve samt diverse andre reservedele fra de to indkøbte brugte naceller.
I mølle Mølle 20 blev der i løbet af efteråret 2019 observeret forhøjet lejetemperatur i gearet. Ved
gearundersøgelsen viste det sig, at der var afskalninger på et leje i udgangstrinnet til generatoren.

Lejet blev udskiftet i november 2019 ved at gearet blev skilt ad oppe i møllen, dvs. uden brug af
ekstern kran.
Havarier af krøjegear er fortsat et problem, der holdes under observation. Bremsemomentet
på krøjemotorerne kontrolleres løbende og i alle tilfælde i forbindelse med fejl i krøjesystemet.
Der har i 2019 været en del udgifter til skader i pitchsystemet på: Vingecylindre, ventilblokke og
sensorer. Der er dog ikke tegn på, at denne type skader øges i omfang, men dette holdes også
under observation.
Fasebatterier udskiftes løbende som hidtil. Der er fundet en ny type fasebatterier, som er væsentligt
billigere og nemmere at udskifte end dem, der hidtil har været benyttet. Denne type anvendes
fremover.
Defekter på styringsprint og andre elektriske komponenter bevirker mange stop og serviceudgifter.
Udgifter til styringsprint har dog været mindre i 2019 end i de forgangne år. Der er fokus på dette
område og det forsøges at begrænse udgifterne. En alternativ reparatør af styringsprint er fundet.
Fejl på slæberinge og kabler i hovedakslen bevirker en del stop, og det er under overvejelse, om
det kan betale sig at skifte over til en anden type slæberinge.
Rådigheden er ikke tilfredsstillende. Det er tydeligt at vindmølleparken har næsten 20 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 35 øre/kWh inkl. merprisen for balanceomkostninger og CO2-tiøren, som bortset fra fire måneder, har været beskåret, idet der fradrages med
den del af el-prisen, som overstiger 26 øre/kWh.
El-prisen har i 2019 været jævnt faldende i foråret, som følge af store nedbørsmængder og stigende
som forventet i efteråret med undtagelse af den sidste måned, hvor den milde vinter slog igennem,
idet der fortsat er store reserver i de svenske og norske vandmagasiner.

Figur: Prisen for el fra vindmøller på SPOT-markedet.

Resultat 2019 og budget 2020

Budget 2020
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
Administration
Plan for Projektafslutning
Revision
Kontingenter
Driftsudgifter i alt

Resultat 2019 Budget 2020
Noter
12.721.119
12.600.000 42.000.000 kWh á 0,30 kr.
-310
-41.000
12.720.809
12.559.000
9.702.768
82.893
1.190.017
236.628
64.391
75.825
16.027
23.482
59.729
593.751
inkl. Adm.
74.000
60.567
12.180.078

5.500.000
40.000
1.000.000
200.000
100.000
80.000
inkl. Adm.
inkl. Adm.
70.000
280.000
500.000
75.000
20.000
7.865.000

Resultat
Henlæggelser
Resultat efter henlæggelse

540.731
540.000
731

4.694.000
4.700.000
-6.000

Resultat pr andel før henlæggelse

13

116

kr 0

kr 0

Udbetaling pr. andel

PMT+BMS mfl
Nordic Wind Consultants
PMT
Conwind
Elforbrug i møllerne
Ansvarsforsikring
Nyhedsbrev
Årlig udsendelse af Nyhedsbrev
IS-møde + ledelsesmøder
Inkl. adv. 290.000 kr. og ENS 47.508 kr.
Rådgivning og ENS-kontrol mm.
Partner Revision
Danmarks Vindmølleforening/Rescoop

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

Nyt fra ledelsen
Status for møllernes fremtid
Siden generalforsamlingen i 2019 er der arbejdet med 3 modeller for vindmølleparkens
fremtid.
Den første model handler om at fortsætte
driften af vindmøllerne, indtil det ikke længere er muligt at opnå en udvidet koncessionsperiode. Vi har i den forbindelse talt med
Energistyrelsen om en mulig forlængelse af
koncessionsperioden, og vi har hos advokatfirmaet energi&miljø fået undersøgt de juridiske
aspekter ved en fortsættelse af driften udover
de 25 år.
Denne model er vel nok den simpleste model
og vil kræve, at vi fortsætter forretningen, som
vi altid har gjort – måske i endnu 10 år. I den
10-årige periode vil der fortsat kunne henlægges midler til nedtagningen og afslutningen af
laugets virke.
Den anden model handler om repowering, dvs.
opstilling af nye vindmøller på de eksisterende
fundamenter.
I laugets ledelse har vi analyseret forskellige
business cases, ligesom vi har udarbejdet en
tidsplan med en række milepæle, såfremt repowering bliver aktuel. Derfor er vi kommet
langt med en egentlig handlingsplan og økonomisk plan for repowering-projektet.
Vi har også holdt mange møder med HOFOR
om en fælles repowering af vindmølleparken,
og vi er med HOFOR nået til enighed om en
række punkter omkring organisering og finansiering.
Den fremtidige organisering af mølleparken
skal godkendes af Energistyrelsen, og i styrelsens godkendelsesprocedure vil der formentlig
være en række krav til finansieringsmæssigt
beredskab, f.eks. for den fremtidige nedtagelse
af vindmøllerne, ligesom der vil være krav til
omfanget og finansieringen af forundersøgel-

ser m.m.
Teknisk set kan det vise sig vanskeligt at få
rejst nye møller på fundamenterne, da både
fundamenter og maksimumhøjden for vindmøllerne sætter grænser for, hvor store vindmøller,
der kan opstilles.
Det betyder, at der kan være et teknisk og økonomisk problem med at få rejst vindmøller med
en øget produktion i forhold til de eksisterende
vindmøller.
En større produktion vil alt andet lige medføre
en bedre økonomi i et repowering-projekt.
Den tredje model vedrører en renovering af de
eksisterende vindmøller, f.eks. ved at renovere
toppen og udskifte dele af vindmøllerne med
henblik på at bringe dem op til dagens vindmølletekniske standarder.
Ledelsen har gennemgået forskellige renoveringsmuligheder, men det er endnu usikkert,
hvordan den tekniske løsning skal udformes.
Denne model kan vise sig økonomisk fordelagtig, men vil som nævnt kræve en nærmere
vurdering af de tekniske løsninger.
I sidste ende skal en teknisk løsning godkendes
af styrelsen. Det er også styrelsen, der stiller
kravene ved et eventuelt renoveringsprojekt,
og vi er endnu ikke afklaret med disse forhold.
Som det fremgår af beskrivelsen af modellerne,
er vi kommet langt i vores overvejelser. Analyserne er omfattende, og vi skal hele tiden sikre
laugets medlemmer det bedst mulige udgangspunkt for enten en afslutning af projektet eller
en eventuel fortsættelse af projektet.
Det kræver indsigt i organiseringsmodeller,
økonomi og teknik, så opgaven er ikke enkel.
Dette skal også ses i lyset af, at vi helst skal
køre på tandem med HOFOR i projektet.
I ledelsen er vi sikre på, at vi nok skal komme i
land eller til søs på en rimelig måde for laugets
medlemmer.

Nyt fra ledelsen
Medvind til nye vindmøller
I forbindelse med interessentskabsmødet den
27. marts 2019 fortalte vi, at vi ville udsende
en spørgeskemaundersøgelse til alle interessenter om, hvem der var interesseret i at købe
andele, hvis der opsættes nye vindmøller på
Middelgrunden.
Spørgeskemaet blev udsendt digitalt i april til
5265 interessenter og heraf svarede 1956, hvilket er en flot svarprocent. 969 svarede ’ja’, 555
svarede ’nej’ og 432 svarede ’ved ikke’.
Vi forstår godt, at så mange svarede ’ved ikke’,
fordi der er stadig meget, som skal afklares
af både juridisk og økonomisk karakter, når vi
taler om en repowering. Alligevel er vi meget
glade for, at I var med på at lave en hurtig tilkendegivelse af jeres holdning.
Til jer, som ikke fik spørgeskemaet, er teksten
om fremtidsperspektiverne tilgængelig på
hjemmesidens forside under overskriften ”Vil
du købe andele i nye vindmøller?”.

Gearkasseskifte - budgettet holdt
Udgifter til udskiftning af gearkasse, hovedaksel og hovedleje i Mølle 11 og Mølle 13 har
været en stor belastning for budgettet.
For at begrænse udgifter til de udskiftede dele,
er der fra Holland blevet indkøbt to brugte
naceller af samme type, som dem på Middelgrunden.
Inden købet blev det tjekket, at delene var i
god stand, og at de kunne anvendes uden at
der skulle foretages reparationer. Ved at købe
to komplette naceller, blev der desuden en del
andre komponenter tilovers, som kan anvendes
til reservedele.
Kraner og fartøjer var de samme, som blev anvendt til udskiftning af hovedleje og aksel på
mølle 19 i 2015.

Det samlede resultat er, at budgettet for udskiftningerne kunne overholdes, og at vi har
et reservegear på lager.

Opsparing derfor ingen udlodning
Lauget har ikke udbetalt udlodning fra el-salget
de seneste år og forklaringen er, at vi sparer op
til nedtagningen af vindmøllerne, når koncessionen udløber efter 25 år. Det har I sikkert
allerede læst i det forrige nyhedsbrev eller i
formandens beretning fra IS-mødet i 2019.
Kravet til opsparing kommer fra Energistyrelsen
og er ikke et nyt, for det stod allerede i styrelsens godkendelse fra 1999.
Det, som er nyt i sagen, er at Energistyrelsen
mener, at der skal spares 25-33 mio. kroner op.
Det er mange penge og ledelsen er ikke helt
enige i beløbet, for der er stadig usikkerhed
omkring prisen på fjernelse af fundamenter.
I ledelsen plejer vi at være gode til at finde
alternative løsninger, og vi tror også på, at møllerne kan producerer ud over de 25 år, men
selvfølgelig opfylder vi kravet, derfor sparer vi
stadig op. Heldigvis går det hurtigt, for møllerne producerer på livet løs.
Ved udgangen af 2019 er der aktiver for ca. 27
mio. kroner, hvoraf den likvide kapital udgør
ca. 20 mio. kroner, så der er et stykke vej til
opfyldelse af styrelsens krav.

Københavns rigtige vartegn
I sommer sendte vi en hilsen ud til alle de interessenter, som har e-mail, og hilsenen blev
samtidigt lagt på hjemmesiden, så alle interessenter kunne læse beskeden. Indholdet var en
opfordring til at deltage i konkurrencen om at
kåre Københavns vartegn. Det var Berlingske,
som havde søsat konkurrencen og tænk, Middelgrundens vindmøller blev nomineret sam-

Nyt fra ledelsen
men med Tivoli, Københavns Rådhus, Rundetårn og cyklerne. Desværre vandt møllerne
ikke, det gjorde Rundetårn, men det var da
flot, at møllerne var med som en af favoritterne. Tak til alle jer, som bakkede op.

Flot markedsføring
God presse er guld værd, plejer man at sige,
og guldet er langt mere værd, når omtalen
kommer helt af sig selv. En af laugets interessenter skrev i eftersommeren til TV 2 Lorry og
spurgte, om lokal-tvstationen ikke havde lyst
til at lave noget fjernsyn om det folkeejede
vindmøllelaug. Og minsandten om ikke TV 2
Lorry satte sig for at opfylde ønsket. Midt i
september tog Erik Christiansen Lorry’s journalist på tur til møllerne. Selve udsendelsen
blev sendt søndag den 22. september i bedste
sendetid og det var rigtig spændende at se
resultatet, for journalisten havde også været
i arkivet og redigeret filmklip ind fra laugets
opstart.
På laugets hjemmeside ligger dette link til
udsendelsen:
https://www.tv2lorry.dk/sondagsmagasinet/
havvindmollernes-ikoniske-modre?

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.
Pris: Interessenter fra de to laug: 155 kr. pr.
person. Gæster 205 kr. pr. person.
Du tilmelder dig på vores hjemmeside
www.middelgrunden.dk ved at indbetale for
antal og kategori (medlem/ikke medlem). Tilmelding kan ske fra 1. maj 2020.

Vindmølledagen i juni
Vi holder igen i år åbent hus den 21. juni kl.
11-14 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 to timer efter. Hvis der
er stor tilmelding, udvider vi med sejlads kl.
10 og kl. 15
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

Igen i år har der været mange besøg på Middelgrunden. Her er det en gruppe smilende studerende fra DePaul universitetet i Chicago, USA.

Nyt fra administrationen
Kontakt til lauget
Middelgrundens Vindmøllelaug I/S har telefontid 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
En del andelshavere har haft problemer med
at komme i kontakt med firmaet Vindstød,
derfor har vi skrevet deres telefonnummer på
forsiden af hjemmesiden i højre side. Hvis du
har spørgsmål til lauget, kan du finde de fleste
svar på hjemmesiden – men lykkes det ikke, er
du altid velkommen til at ringe eller skrive til
administrationen.

Ærgerlige udgifter
Lauget får 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
skal til at genudbetale en evt. udlodning til
en ny konto. Gebyret vil blive fratrukket udlodningen.

Andele til salg
Køb og salg af andele sker kun via hjemmesiden 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
ligger 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 er besluttet af generalforsamlingen.
Det betyder intet for ejerskabet af andelene,
hvis du ikke kan finde det oprindelige andelsbevis, når 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. 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 andelene kan
overdrages eller evt. sælges på ’handelspladsen’. Også i dødsboer betaler den ny ejer et
administrationsgebyr på 400 kroner for at få
overdraget andelene. Der er mere om emnet på
www.middelgrunden.dk

