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Nyhedsbrev Februar 2003

Middelgrunden

Indkaldelse til interessentskabsmøde
i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S

tirsdag  den 25. marts 2003 kl. 19.00

Københavns Kristne KulturcenterKøbenhavns Kristne KulturcenterKøbenhavns Kristne KulturcenterKøbenhavns Kristne KulturcenterKøbenhavns Kristne Kulturcenter
Drejervej 11-21Drejervej 11-21Drejervej 11-21Drejervej 11-21Drejervej 11-21
2400 København NV2400 København NV2400 København NV2400 København NV2400 København NV

kl. 18.30 Indskrivning
Medbring Servicebrevet, som udsendes sammen med indkaldelsen. Heraf fremgår
medlemsnummeret. Eller medbring anden personlig identifikation.

kl. 19.00 Velkomst ved formand for lauget Erik Christiansen

1.1.1.1.1. VVVVValg af dirigentalg af dirigentalg af dirigentalg af dirigentalg af dirigent

2.2.2.2.2. VVVVValg af referent og stemmetællerealg af referent og stemmetællerealg af referent og stemmetællerealg af referent og stemmetællerealg af referent og stemmetællere

3.3.3.3.3. Ledelsens beretningLedelsens beretningLedelsens beretningLedelsens beretningLedelsens beretning
Orientering om driften, transformerskader m.v.
Servicebrev og skattevejledning.

4.4.4.4.4. Regnskab for 2002 og budget for 2003Regnskab for 2002 og budget for 2003Regnskab for 2002 og budget for 2003Regnskab for 2002 og budget for 2003Regnskab for 2002 og budget for 2003

5.5.5.5.5. Indkomne forslagIndkomne forslagIndkomne forslagIndkomne forslagIndkomne forslag
Nedenstående forslag til vedtægtsændring blev vedtaget i 2001, men blev ved en fejl
ikke behandlet ved I/S mødet sidste år. Forslaget lyder, at § 5 stk. 2, pkt. 7 ændres fra
”Valg af intern revisor og revisorsuppleant” til ”Valg af 2 interne revisorer og 1 revi-
sorsuppleant”.
Forslaget kan vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

6.6.6.6.6. VVVVValg af ledelsealg af ledelsealg af ledelsealg af ledelsealg af ledelse
Kim Frederiksen er fratrådt i årets løb og Stefan Naef har overtaget hvervet. Per Vølund,
Stefan Naef og Alfred Christensen er på valg til ledelsen og genopstiller. Hans Ove
Dyhring genopstiller som suppleant. Som kandidat til suppleantposten opstiller også
Kasper Krog. Det er muligt at opstille andre kandidater på selve mødet.

8.8.8.8.8. VVVVValg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleantalg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleantalg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleantalg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleantalg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
Jørgen Kragh Pedersen og Hans Christian Fink modtager begge genvalg som intern
revisor og Mogens Hink modtager også genvalg som intern revisor suppleant. Det er
muligt at opstille andre kandidater på selve mødet.

9.9.9.9.9. EventueltEventueltEventueltEventueltEventuelt

Produktion side 2
Udbetaling side 2
Skat for 2002 side 2
Transformerskader side 2-3
Forlig i syn og skøn sag side 3-4

Driften side 5-7
Kontoændringer og BetalingsService side 8
Ændring af personlige oplysninger side 8
Nyhedsbrev pr. e-mail side 8
Engelsksproget pjece side 8



2

Kortslutning i toppen af transformer

Produktion
Møllerne har produceret 50.659 MWh i 2002,
hvilket er 18,4% mere end budgetteret. Omsat
i penge svarer det til en indtjening på 755 kr.
pr.andel på årsbasis.
I følge tidsskriftet Naturlig Energi har det blæst
97% af et normalår i Nordøstsjælland i 2002.
På landsplan har det blæst 95% af et normalår.
Årets energiindhold  og driftsstoppene taget  i
betragtning, må det siges at produktionen er
meget flot.

Udbetaling
Første a conto udlodning på 280 kr. pr. andel
blev foretaget i oktober 2002. Rest-
udbetalingen for  2002 finder sted i april 2003
efter afholdelse af I/S-mødet. Ledelsen foreslår,
at der udbetales  280 kr. pr. andel jævnfør bud-
gettet for 2002.  Når udbetalingen ikke er større
skyldes det, at lauget har  afholdt omkostnin-
ger til fundamentsleverandøren Monberg &
Thorsen og transformerreparationer. Se nær-
mere om dette senere i nyhedsbrevet.

Skat for 2002
Af Servicebrevet (som udsendes sammen med
dette nyhedsbrev) kan du se, hvilke beløb du
skal oplyse på selvangivelsen. Den høje pro-
duktion i 2002  (750 kr/andel) betyder at an-
delshavere med mere end 4 andele kommer
til at overskride bundfradraget på 3000 kr/
person. Dermed skal andelshavere med mere
end 4 andele betale skat af det overskydende
beløb.

Transformerskader
Årets største problem har været de forsatte pro-
blemer med transformerne. Den 11. juli kort-
sluttede transformeren i mølle 19. Skaden lig-
nede de tidligere skader, men vi bad Teknolo-
gisk Institut, om at foretage en uvildig opskæ-
ring af transformeren. Opskæringen viste, at
årsagen til kortslutningen var en temperaturfø-
ler, som var monteret for tæt på transformeren.
Føleren var installeret af Bonus i forbindelse
med opklaringsarbejdet. Den endelige
ansvarsfordeling og efterfølgende forsikrings-
dækning på denne sag er dog endnu ikke af-
sluttet.
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Den 17. december 2002 kortsluttede transfor-
matoren i mølle 11. En ny transformer blev in-
stalleret og møllen kunne genoptage produk-
tionen den 7. februar 2003.  Denne kortslut-
ning ligner de tidligere skader  og årsagen til
disse skader kendes endnu ikke.

I ledelsen og sekretariatet følger vi sagen me-
get tæt. Der er nedsat en ”taskforce-gruppe”
med deltagelse af eksperter fra alle berørte
parter. I januar 2003 har gruppen startet et
måleprogram, som skal afklare, hvad der tek-
nisk set forårsager nedbruddene. Resultatet af
måleprogrammet forventes at ligge klar i slut-
ningen af marts måned

Transformer flyttes ud af mølle nr. 11

Forlig med MTH og Pihl.

Vi har over de sidste generalforsamlinger ori-
enteret om en voldgiftssag vedrørende beta-
ling for fundamentsentreprisen med MTH – tid-
ligere Monberg og Thorsen – og Pihl & Søn på
den ene side, og Københavns Energi og lauget
på den anden side.

Sagen startede med, at entreprenørerne for-
langte merbetaling for forskellige arbejder,
hvoraf de vigtigste var

• mammutsugning, som gik ud på at fjerne
de lag af fint materiale, som inden udlæg-
ning af afretningslag blev aflejret på de
afgravede møllepositioner,

• komprimeringsarbejder, der gik ud på at
komprimere afretningslagene eller mere
populært at sørge for at stenpuderne blev
banket flade og lige, så møllerne kunne få
fast grund under sig,

• ventetid vedrørende båden, der skulle sætte
fundamenterne på plads, fordi man skulle
afvente komprimeringen,

• injicering af beton under fundamenterne, så
lunker mellem fundamenter og stenpuder
kunne fjernes,

• krav vedrørende byggepladsdrift på grund
af forlængelse af tidsfrister samt

• syn- og skønsomkostninger i forbindelse
med voldgiftssagen.

For disse arbejder forlangte entreprenørerne
30.338.797,38 kr. med renter fra sagsanlæg. I
januar 2003 ville renterne udgøre ca. 6 mio.
kr., således at det samlede krav i januar 2003
ville være på ca. 36,3 mio. kr..

Da hverken vi eller Københavns Energi uden
videre ville betale dette beløb, indgav entre-
prenørerne klageskrift til voldgiftsretten for
bygge- og anlægsarbejder, hvor entrepren-
ørerne mere detaljeret redegjorde for deres
krav. Efter klageskriftet indleverede vor advo-
kat et svarskrift, hvor retten blev anmodet om
at afvise kravene.

Efter disse indledende skrifter forlangte entre-
prenørerne syn og skøn, hvor en sagkyndig
skulle udtale sig om forskellige spørgsmål til
entreprisearbejderne og de forskellige forhold,
der kunne have betydning for arbejdernes
omfang. Spørgsmålene var stillet af entrepren-
ørerne, og da den sagkyndiges udtalelse
forelå, var der stadig en række åbne spørgs-
mål, der så skulle afklares ved et senere syn og
skøn. Den sagkyndiges udtalelse støttede på
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en række punkter entreprenørernes sag, men
der var punkter der kunne tilbagevises, fordi
den sagkyndige ikke havde fået tilstrækkelige
informationer om bl.a. jordbundsforholdene.

Parterne blev enige om at forsøge at komme i
dialog, så de forskellige holdninger kunne
tydeliggøres.

På et møde med ca. 30 personer, der på den
ene eller anden måde havde været involveret i
byggesagen, blev fronterne trukket skarpt op,
og efter at have hørt på alles synspunkter i sa-
gen måtte det konstateres, at der var langt
mellem parterne. Men mødet gav også nye
oplysninger om de faktiske forhold på bygge-
pladsen, f.eks. dokumenteret ved video-opta-
gelser. Disse nye oplysninger bevirkede, at par-
terne blev enige om at mødes med henblik på
at vurdere en eventuel opblødning i sagen.

På efterfølgende møder mellem repræsentan-
ter fra MTH, Pihl & Søn, Københavns Energi og
lauget blev sagens stærke og svage sider – set
med hver parts øjne – drøftet, og på et møde
uden deltagelse af advokaterne blev de ende-
lig søm slået i til et forlig i sagen. Alle parter
krævede dog, at forligsindholdet skulle vurde-
res af advokaterne, inden forliget kunne under-
skrives.

Da vor advokat og modparternes advokat til-
sluttede sig forligsindholdet, blev forliget en-
deligt indgået. Vor advokat udtalte følgende:

”Da forligsbeløbet ligger indenfor min vurde-
ring af sagens sandsynlige udfald, kan jeg an-
befale, at sagens forliges som anført i udkastet
til forligsaftale.”

Forliget indebærer, at Københavns Energi og
lauget hver især skal betale 6,5 mio. kr. for eks-
traarbejder ved fundamentsentreprisen. Hertil
kommer betaling af renterne siden sagsanlæg-
get på 1,25 mio. kr. til hver af bygherrerne –
altså ialt 7,75 mio. kr. til betaling fra lauget.
Det skal bemærkes, at renteudgiften forholds-
mæssigt kan fradrages hos de enkelte interes-
senter, og at vi har opnået henstand med beta-
ling på 1,75 mio. kr. indtil 20. januar 2004
uden renteberegning. Dermed sikres en fortsat
god likviditet i lauget.

Det er altid ærgerligt at betale mere, end vi
har regnet med. På den anden side skal næv-
nes, at udsigterne til en langvarig voldgiftssag
med udgifter til nyt syn og skøn (ca. 300.000
kr.), advokatomkostninger (ca. ½ mio. kr.), råd-
givere (ukendt beløb) samt flere års renter af
det beløb, som voldgiftsretten skønsmæssigt
måtte komme frem til, ikke virkede særligt be-
fordrende i overvejelserne om at føre voldgifts-
retten videre.

I denne sammenhæng skal det understreges,
at betalingen for fundamentsentreprisen er en
éngangsudgift, som ikke påvirker driften af
vindmølleparken – i modsætning til proble-
merne med nedbruddene af transformerne.

Af bl.a. disse grunde har ledelsen af lauget fun-
det det rigtigt at afslutte voldgiftssagen med et
forlig. Dette skal ses i lyset af at vi har fået større
vindmøller end forudsat ved udbuddet, og at
de producerer mere end forventet, når vinden
blæser rimeligt. Samtidig skal det understre-
ges, at vindmøllernes produktion i 2002 vil
kunne sikre en betaling af forligsbeløbet, uden
at det vil påvirke de for 2002 budgetterede og
lovede udbetalinger til interessenterne. Hertil
kommer, at budgettet for 2003 forudsætter
samme udbetalinger som i 2002, selv om der
kun er regnet med 90 % af produktionen i 2002
- så forliget er ikke så ringe endda.
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Driften
Driften er organiseret således, at Bonus har det
primære ansvar for driften af møllerne. Bonus
overvåger møllerne 24 timer i døgnet og skal i
dagtimerne rykke ud med 3 timers varsel for at
holde møllerne i gang. En forbedring af over-
vågningen forventes i 2003, hvor møllerne får
en bedre styring, som kan afsende en e-mail til
overvågningscentret i tilfælde af fejlmeldinger.
Den nuværende overvågning hos Bonus er ikke
online, men foregår ved et opkald til mølle-
parken hver 3. time. Den nye planlagte e-mail
service giver derfor driftfolkene en hurtigere
opdatering, og de kan dermed hurtigere nå ud
til en mølle, som kræver fejlretning. En anden
del af driften vedrører nettet, som møllerne er
koblet på. KE Partner har ansvaret for disse
højspændningsanlæg. Sekretariatet har den
daglige kontakt til Bonus og KE Partner, lige-
som sekretariatet tager sig af de driftsmæssige
forhold, som ligger udenfor disse områder, ek-
sempelvis eftersyn på fundamenter o.lign.

Isbelægning på servicebådenBrud på rækværk.
Afstivning på rørene
forhindrer egensvingninger

Hver måned leverer Bonus detaljerede rappor-
ter over driften, samt en oversigt over hvilke
stop, der har været på møllerne. Ledelsen har
dermed et godt overblik over driften og sekre-
tariatet har gode værktøjer til at følge op på
eventuelle problemer. Udover den almindelige
service og vedligeholdelse har Bonus foretaget
en række modifikationer på møllerne i år 2002.
Eksempelvis er udskiftningen af generator-
kablerne påbegyndt i 2002 og forsætter i
januar og februar 2003. En samlet oversigt
over driftsstop kan ikke gengives her, men
i det følgende er der givet eksempler på det
arbejde, som året har budt på.

1) Overisning af vindmåler og vindfane bety-
der, at møllen ikke må køre. Afisning sker
ved indgreb fra Bonus´ side, som via fjern-
overvågningen kan opvarme vindmålerne
og vindfanen.

2) Grundet risikoen for kortslutning af trans-
formatorerne besluttede driftlederen hos
Københavns Energi, at der skal medbrin-
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Bonus afholdt kursus om parkens styring og overvågning.
Her ses deltagere ved en demo opstilling af et vingeleje.

ges røgmasker når der arbejdes i møllen.
Servicefolkene måtte desuden ikke gå forbi
transformeren, mens der var spænding
på anlægget. Dette betød et stort antal
udkoblinger, men i starten af 2003 er denne
procedure ændret, således at udkoblingerne
undgås.

3) Rækværket på fundamentet var revnet flere
steder, og det blev konstateret, at nogle af
rækværkets vandrette rør gik i svingninger
under kraftig vind. Der blev monteret  af-
stivninger, som forhindrer svingningerne i
rørene.

4) Kloakkerne er renset, da de var stoppet i
flere møller. Kloakken anvendes til at bort-
lede kondensvand. De stoppede kloakker
stammer fra anlægsperioden, hvor entre-
prenørerne ikke har friholdt dem for skidt
og møj.

5) Redningsudstyr er geninstalleret på 3 møl-
ler, da det var bortkommet. Udstyret anta-
ges blæst væk, da det ikke har været fast-
gjort.

Vingen drejes af hydraulikcylinderen.
Trykflaskerne sikrer at vingen også kan drejes ud af vinden i en nødsituation.
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6) Problemer med flylysene på toppen af møl-
lerne har betydet, at de er blevet udskiftet
med en bedre og mere strømbesparende
model.

7) Fejl på kabelanlægget på Lynetten Rense-
anlæg betød, at hele mølleparken blev sat
ud af drift i 12 timer. Lynetten Renseanlæg
er gået i gang med at fejlrette deres anlæg
så det ikke bør ske i fremtiden.

8) Temperaturen er blevet for høj i generator-
kablerne i toppen af møllen. Det skyldes at
kablerne har været pakket for tæt. Den høje
temperatur og mekaniske påvirkninger har
nedbrudt kablernes indkapsling. Bonus
besluttede derfor at skifte alle kabler, og
arbejdet er påbegyndt i december 2002.

9) Bonus har konstateret for høj temperatur i
nogle kondensatorer i møllens styring. En
løsning er udarbejdet og installeres i be-
gyndelsen af 2003.

På hjemmesiden fortæller vi løbende om drif-
ten.  Hvis vindmøllerne står stille kan du som

regel finde forklaringen på hjemmesiden. Vi
beskriver dog kun de større, og ikke forvente-
lige stop.

Produktionen og rådigheden for alle møllerne
er vist i figuren herover. Rådighed for en vind-
mølle angiver hvor stor en andel af tiden møl-
len er driftsklar og dermed fejlfri. Af figuren ses,
at alle møllerne har en rådighed på mellem
97,6-99,3%. Gennemsnittet for alle møllerne
er 98,7%, hvilket er en forbedring i forhold til
sidste år, hvor den var 97,3%. Den samlede rå-
dighed ses også af figuren. Den samlede rå-
dighed indeholder også fejl udenfor vind-
møllen, eksempelvis fejl på
højspændinngsanlæg og transformatorer m.v.
De to transformatorskader på mølle nr. 9 og
nr. 19 ses tydeligt på grafen over den samlede
rådighed. Den samlede rådighed er i gennem-
snit 94,1% for hele mølleparken, hvilket også
er en klar forbedring i forhold til sidste år, hvor
den var 85,4%.

Trods problemerne med transformerne er det
med andre ord lykkedes at holde rådigheden
på et tilfredsstillende niveau.

Produktion og rådighed 2002
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Middelgrundens Vindmøllelaug
c/o Københavns Miljø og Energikontor
Blegdamsvej 4B - 2200 København N
Tel: 35 37 36 36 - fax: 35 37 36 76
e-mail: lauget@middelgrunden.dk
Alle foto: Jens H. Larsen - Layout: Mads Eskesen

Brevkort, bog og video sælges forsat !
Tilbud på brevkort ved afhentning!

8 stk. 8,- kr
48 stk. 30,- kr
96 stk. 50,- kr

Kontakt sekretariatet på tlf. 35373636.

Kontoændringer og
BetalingsService
Når du skifter bank, skal du få din nye bank til
at trække dit BetalingsService aftalenummer
med over til din nye konto, inden din gamle
bank afmelder nummeret, ellers risikerer du at
gå glip af afkastet. Aftalenummeret i Betalings-
service kan du beholde i hele laugets levetid.

Ændring af personlige
oplysninger
Ændring af personoplysninger kan indsendes
via hjemmesiden. Ændringer kan også indsen-
des skriftligt til sekretariatet. Det er vigtigt, at
du melder adresseændringer til sekretariatet.
Vi bruger megen tid og penge på at kontakte
folkeregistret. Ved ændringer opgives både
den gamle og nye adresse.

Nyhedsbrev pr. e-mail
Alle medlemmer modtager denne indkaldelse
pr. post. Såfremt du fremover ønsker at mod-
tage det elektroniske nyhedsbrev fra lauget pr.
e-mail bedes du gå ind på hjemmesiden og
tilmelde dig ordningen. De medlemmer, som
har oplyst e-mail vil automatisk blive tilmeldt
ordningen. Ønsker du senere at få materialet
pr. post kan du samme sted framelde dig ord-
ningen.

Engelsksproget pjece
Med støtte fra Energistyrelsen og lauget har
Københavns Miljø og Energikontor udarbejdet
en engelsksproget pjece om Middelgrundens
Havmøllepark. Pjecen kan afhentes på sekre-
tariatet eller fremsendes ved betaling af porto.

Engelsk hjemmesideEngelsk hjemmesideEngelsk hjemmesideEngelsk hjemmesideEngelsk hjemmeside
(meget ny materiale lagt ud i 2002).
http://www.middelgrunden.dk/MG_UK/
ukindex.htm

ProjektetProjektetProjektetProjektetProjektet
(Ny flot pjece som Bonus har produceret).
http://www.middelgrunden.dk/projektinfo/
bonusprojekt.htm

BilledarkivBilledarkivBilledarkivBilledarkivBilledarkiv
(Nye flotte billeder fra anlægsfasen og driften)

MånedsproduktionMånedsproduktionMånedsproduktionMånedsproduktionMånedsproduktion
www.midde lgrunden.dk/oekonomi/
produktion.htm

Produktion onlineProduktion onlineProduktion onlineProduktion onlineProduktion online
www.middelgrund.com

Driftsbemærkninger
www. m i d d e l g r u n d e n . d k / n y h e d e r /
driftsbemaerk.htm

Spørgsmål og svarSpørgsmål og svarSpørgsmål og svarSpørgsmål og svarSpørgsmål og svar
www.middelgrunden.dk/projekt info/
spor_svar.htm

Mere information Du kan se flere detaljer om følgende emner på www.middelgrunden.dk:
(Se mere nyt til foråret når siden omlæggges.)


