Nyhedsbrev
Møllerne skyder op
Møllerne skyder op og støbningen af fundamenterne i B&W´s gamle dok er her i slutningen af
juni på sit højeste. 1.600 andelshavere benyttede
Åbent Hus dagen den 6. maj til at følge arbejdet.
Tak til de mange frivillige som gav en hånd med på
dagen. I september sejles de enkelte fundamenter
ud til Middelgrunden, hvorefter møllerne hejses på
plads. En forbedring af arbejdsgangen er opnået
ved, at den nederste tårnsektion placeres på
fundamentet inden udsejlingen. Derved kan
transformatorstation og elanlæg installeres inden i
mølletårnet mens det stadig står på land.

Herfra kan du følge byggeriet
af fundamenterne og udsejling af fundamenterne som
starter medio september

Ca. 10. september lukkes der vand ind i dokken
på B&W. Der bliver mulighed for at se de første
udsejlinger fra dok-kanten i september måned. Da
tidsplanerne afhænger af vejret kan vi kun sige, at
der løbende vil være mulighed for at følge udsejlingen fra molekanten, uden at vi selv er tilstede.
Lauget vil forsøge at organisere en samlet fremvisning onsdag den 27. september kl. 14. Hvis
udsejlingen finder sted som planlagt er vi klar kl.
14, men der kan komme ændringer. Derfor må I
selv holde jer orienteret via vor hjemmeside (kan
også ses fra biblioteker) eller i pressen.
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Sejlads til Middelgrunden
De første møller bliver rejst i midten af oktober,
og lauget tilbyder en sejltur for de medlemmer,
som ønsker at opleve projektet på tæt hold.
Søndag den 15. oktober stævner M/S Bjönsholm
fra Spar-Shipping ud fra Langelinje. Skibet må
medtage 130 personer, og den første tur finder
sted om formiddagen. Turen er på ca. 1 time og
koster 75 kr. pr. person. Turen kræver skriftlig
tilmelding senest den 1. september på nedenstående blanket eller pr. e-mail. Telefoniske
tilmeldninger modtages ikke, da vores sekretariat
ikke har kapacitet til det. Blanketten bedes indsendt med det samme af hensyn til planlægningen
af sejladsen. Alle tilmeldte vil modtage nærmere
information om afgangstider m.v. I tilfælde af stor
tilslutning eller dårligt vejr, vil der blive arrangeret
ekstrature i ugerne efter.
Tilmelding til sejlads til
Middelgrundens Havmøllepark
Sejladsen er 15. oktober eller i ugerne derefter
Navn
Adresse
Tlf
Postnr

By

Antal tilmeldte personer i alt:

personer

Indsendes til Middelgrundens Vindmøllelaug
Mærke “Sejltur”.

Vend!

Køb de sidste andele
Eksisterende andelshavere opfordres til at tegne
de sidste andele i projektet eller at give opfordringen videre til familie og venner. Annoncering er
standset, idet de sidste andele forventes at sælge
sig selv. For at undgå fornyet annoncering opfordres eksisterende andelshavere, at melde deres
interesse nu. Det er sidste chance før der bliver
udsolgt.
Middelgrundens Vindmøllelaug har nu 8.049
medlemmer, som har købt 37.251 andele. Dermed er 92% af projektet udsolgt, og der er kun
3.249 ledige andele tilbage. Hidtil har det været
småinvestorerne, som har købt hovedparten af
andelene. En foreløbig opgørelse viser, at 77% af
alle andele er tegnet af folk, som har fra 1-5
andele. Hovedparten af disse køber 5 andele
svarende til en investering på 21.250 kr. Senest
har flere fagforeninger og virksomheder også
tilsluttet sig projektet. Eksempelvis har Danmarks
Magisterforening købt 246 andele og Næstved
Ejendomsselskab A/S har købt 250 andele i
lauget.
Økonomien ved køb af en andel i Middelgrundens
Vindmøllelaug er fortsat attraktiv med en skattefri
forrentning på minimum 7,5%. Rentabiliteten er
lige så god på Middelgrunden, som i landplacerede vindmøller. Vores budgetter er forsigtige, og vi kan m.a.o. holde mere end det vi har
lovet. Giv opfordringen videre til folk du kender.
Giv os evt. deres adresse og vi sender materiale
direkte til dem. Jo før vi har solgt alle andele, des
mere sparer vi i annonceudgifter.

Frit salg af andele
Energistyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse
som ophæver de eksisterende begrænsninger for
at købe vindmølleandele. Det er nu frit for alle at
købe andele i vindmøller i Danmark. For Middelgrundens Vindmøllelaug betyder det, at der ikke
mere er et maksimum på 30 andele pr. person. En
del har allerede benyttet muligheden og købt mere
end 30 andele. Vi har også haft forespørgelser på
en hel vindmølle svarende til 4000 andele.
Jesper Klein
giver
Middelgrundens
Vindmøller sine
varmeste
anbefalinger

Miljøpris
Middelgrundens Vindmøllelaug og Københavns
Energi har modtaget Københavns Miljøpris 2000
for etableringen af havmølleparken. Med prisen
fulgte en check på 25.000 kr. Alle medlemmer
ønskes tillykke med den flotte pris.
Vindmøllesangen
Middelgrundens Vindmøllelaug har i samarbejde
med Sigurd Barett udgivet en CD med Vindmøllesangen. Sangen er lavet til børn op til 8 år og
sælges for 40 kr/stk + forsendelse (10 kr). Ved
bestilling indbetales de 50 kr. på giro 16 69 85 55
eller vedlægges i check eller frimærker.
Vindmøllesangen sælges non-profit fra firmaet
EMU, att. Lars Kjeld Hansen. Bestilling kan også
ske ved at sende en e-mail til
SigurdsVindmøllesang@emu-consult.dk
EMU
Att. Lars Kjeld Hansen
Blegdamsvej 4 - 1. tv.
DK- 2200 Copenhagen Denmark
Tlf. 35360219

Middelgrundens Vindmøllelaug
Blegdamsvej 4B
2200 København

tlf. 35 37 36 36, fax 35 37 36 76
E-mail: lauget@middelgrunden.dk
www.middlgrunden.dk

