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Indkaldelse til

interessentskabsmøde
i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S
Torsdag den 27. marts 2008
VerdensKulturCentret Nørre Allé 7 
2200 København N 

kl. 18.30 Indskrivning. 

  Medbring Servicebrevet, som udsendes sammen med indkaldelsen. Heraf frem-

går andelshavernummer. Eller medbring anden personlig identifi kation. 

kl. 19.00 Velkomst ved formand for lauget Erik Christiansen 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent og stemmetællere

 3. Ledelsens beretning

  Orientering om driften, voldgift om transformerskader, Servicebrev m.v.

 4. Regnskab for 2007 og budget for 2008

 5. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

 6. Valg af ledelse

  Erik Christiansen, Hanne Moltke og Stefan Naef er på valg til ledelsen og 

genopstiller. Hans Ove Dyhring og Hans Christian Sørensen genopstiller som 

suppleanter. 

 7. Valg 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 revisorsup-

pleant. 

 8. Eventuelt. Hvidovre Vindmøllelaug
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Offentlig transport:
Bus 5A og 350S til Nørrebrogade/Elmegade eller bus 3A til Skt. Hans Torv. Der er 5 min. gang 

fra Nørrebrogade og bus 3A holder næsten lige ved døren. Hvis man ikke har noget imod en 

lille rask travetur på 15 min er Nørreport station også en mulighed.

Bil:
I bil kan man komme til VerdensKulturCentret via Tagensvej/Blegdamsvej eller via Tagensvej/

Nørre Allé. Det er også muligt at komme via Nørrebrogade, men det kræver lokalkendskab, da 

der er mange ensrettede gader. Det er ikke lovligt at køre via Elmegade. Der er gadeparkering, 

og der må påregnes tid til at finde parkeringsplads. Prisen for parkering er 9 kr. i timen.

Transport og parkering ved

VerdensKulturCentret
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Indsend kontoændringer 
senest den 17. marts 2008!

Det er meget vigtigt at sekretariatet har de 

korrekte kontooplysninger fra dig. Hvis der 

er ændringer i dine kontoforhold, bedes du 

indsende det til sekretariatet senest den 17. 

marts 2008. Derved kan vi sikre, at udbe-

talingen overføres til den rette konto den 1. 

april 2008.

På Servicebrevet har vi angivet din banks 

registreringsnummer og kontonummer.

Kontroller at numrene er korrekte. Hvis der 

er fejl, kan du skrive rettelserne på Service-

brevet og faxe eller sende det til os.

  

Sekretariatet har fortsat meget arbejde med 

manuelle udbetalinger. Som tidligere annon-

ceret, pålægges et gebyr på 75 kr. for manuel 

udbetaling. Hvis sekretariatet ikke har dine 

korrekte kontooplysninger i hænde inden 

den 17. marts trækkes gebyret på 75 kr. ved 

førstkommende udbetaling. Undgå forsinkel-

ser og udgifter og indsend din kontoændring 

med det samme!

Udbetaling den 1. april 2008

Udbetalingen for anden halvdel af 2007 

bliver 180 kr. pr. andel og overføres til din 

konto den 1. april 2008. Udbetalingen fore-

går via konto til konto, og du vil derfor ikke 

modtage nogen nærmere forklaring på udbe-

talingen fra din bank. Det vil fremgå af dit 

kontoudtog, at betalingen kommer fra Mid-

delgrundens Vindmøllelaug.

Første a conto udlodning på 180 kr. pr. andel 

blev foretaget i oktober 2007. Den samlede 

udbetaling for 2007 bliver således 360 kr. pr. 

andel og følger dermed budgettet.

Selvangivelse for 2007

I servicebrevet, som udsendes sammen med 

dette nyhedsbrev, kan du se hvilke beløb du 

skal oplyse på selvangivelsen. Elsalget har 

været 525 kr. pr. andel, hvilket betyder at 

andelshavere med mere end 5 andele kom-

mer til at overskride bundfradraget på 3000 

kr. pr. person. Dermed skal andelshavere 

med mere end 5 andele betale skat af det 

overskydende beløb.

Årets produktion

Møllerne gav en rekordproduktion på 

49.488.200 kWh i 2007, hvilket er 10% 

mere end den budgetterede produktion på 

45.000.000 kWh. Det er den største pro-

duktion møllerne har præsteret siden starten 

i 2001. Ifølge vindenergiopgørelsen har det 

været et godt vindår, og på landsplan har det 

blæst 106,6 % af et normalår. Året 2007 blev 

dermed et ekstraordinært godt vindår. De 

sidste 5 år har vindenergiopgørelsen ligget 

på 85 - 97%. 

På trods af den store produktion bliver 

udbetalingen til andelshaverne som bud-

getteret, da der samtidig har været større 

ekstraordinære udgifter i forbindelse med 

transformersagen end budgetteret (se regn-

skab side 7).
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Middelgrundens Vindmøllelaug
månedsproduktion og budget 2007

Budget i KWh  Årsproduktion i Budget i KWh  Årsproduktion i 
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Middelgrundens Vindmøllelaug
månedsproduktion 2007
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Produktion Budget aktuelt energiindhold Budget normalt vindår
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Indtægter: Budget 07  Resultat 07 Forslag Budget 08 Note 

Salg af el 19.350.000 21.279.926 19.350.000 1
Renter 450.000 84.846 500.000
Driftstabserstatning 0 0 0
Diverse 0 3.355 0
Driftsindtægter i alt 19.800.000 21.368.127 19.850.000
   
Udgifter:   
Vedligehold 2.147.000 2.094.818 2.200.000 2
Service og driftsledelse 665.000 329.425 450.000 3
Elforbrug 110.000 111.737 110.000Elforbrug 110.000 111.737 110.000 4
Forsikring 1.022.000 1.078.090 1.080.000 5
Informationsmaterialer 30.000 23.991 50.000 6
Forsendelse, porto & gebyr 80.000 112.836 80.000Forsendelse, porto & gebyr 80.000 112.836 80.000 7
Møder og ledelse 80.000 113.118 80.000 8
Administration og kontor 288.000 279.374 290.000 9
Revision 80.000 63.000 63.000 10
Kontingenter 26.000 29.018 30.000 11
Diverse 10.000 0 0
Støtte af nye laug 150.000 0 0Støtte af nye laug 150.000 0 0
Driftsudgifter i alt 4.688.000 4.235.407 4.433.000
   
Resultat af primær drift 15.112.000 17.132.720 15.417.000Resultat af primær drift 15.112.000 17.132.720 15.417.000
Henlæggelse 0 0 0
Ekstraordinær udgift til transformersagen 500.000 2.224.369 800.000 12
Årets resultat efter henlæggelse 14.612.000 14.908.351 14.617.000Årets resultat efter henlæggelse 14.612.000 14.908.351 14.617.000
Afskrivninger 9.032.118 9.032.118 9.032.118
Årets resultat efter afskrivning og henlæggelse  5.579.882 5.876.233 5.584.882
   
Udbetaling pr. andel kr 360 kr 360 kr 360 

Regnskab 2007 og budget 2008

Bemærkning til budget 2008
 Note
 1 45.000 MWh afregnet til 0,43 kr/kWh 
 2 Servicekontrakter og nye pcére i møllerne
 3 30 kV driftsledelse, viceværtfunktioner, samt nye batterier.
 4 Internt elforbrug i møllerne
 5 Maskin-, driftstab-, og ansvarsforsikring
 6 Nyhedsbrev, servicebrev m.v.
 7 Baseret på konto til kontooverførsel og 1 årlig udsendelse.
 8 Interessentskabs- og ledelsesmøder, samt sejltur til møllerne
 9 Sekretariatet v/Københavns Miljø- og Energikontor
 10 Partner Revision
 11 Danmarks Vindmølleforening m.v.
 12 Udgifter i tilfælde af nye skader, udgifter til voldgift m.v.
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Køb og salg af andele

Sekretariatet fører en venteliste over interes-

serede købere. Hvis du ønsker at komme på 

køberlisten eller sælge andele, gøres dette 

ved at udfylde formularen på laugets hjem-

meside. Som sælger får du tilsendt 5 navne 

fra ventelisten samt, en overdragelseskon-

trakt. Overdragelseskontrakten findes også 

på hjemmesiden. Når køber og sælger er 

blevet enige om prisen, indsendes overdra-

gelseskontrakten i underskrevet stand til 

sekretariatet. Betaling og overlevering af 

andelsbeviser er en sag mellem køber og sæl-

ger.

Udbetaling af overskud vil ske til den per-

son, der på udbetalingstidspunktet er opført 

som ejer af andelen(e) i interessentskabs-

fortegnelsen, jævnfør vedtægternes § 16 stk. 

3.  Andele kan kun sælges med virkning fra 

den 1. april eller den 1. oktober, hvilket skal 

afkrydses på overdragelseskontrakten. Ejer-

skabet skifter også pr. disse datoer. Datoerne 

er ændret således, at der nu er fuld overens-

stemmelse mellem overdragelseskontrakten 

og vedtægterne. Dermed skal køber og sæl-

ger, som hidtil, kun aftale en andelspris og 

behøver ikke at lave mellemregninger for 

produktionen. 

Flytning eller nye
personlige oplysninger?

Ændring af adresse, kontonummer, e-mail, 

m.v. bedes indsendt via skema på hjem-

mesiden. Dette gøres under menupunktet 

”Lauget” og undermenuen ”Ændring af 

personoplysninger”. Ændringer kan også 

indsendes skriftligt til sekretariatet. Det er 

vigtigt, at du melder alle ændringer i god tid 

til sekretariatet. Vi bruger desværre en del 

tid og penge på fejlfinding. Du bedes oplyse 

dit andelshavernummer, når du indsender 

ændringer eller henvender dig telefonisk til 

sekretariatet. Tak for hjælpen.

Kun én postudsendelse i 2008

Sidste år besluttede I/S mødet kun at lave én 

postudsendelse til medlemmerne. Der spares 

årligt 100.000 kr. ved dette forslag. Denne 

praksis forsættes fremover og der udsendes 

altså ikke noget nyhedsbrev i efteråret 2008. 

Medlemmer henvises til i stedet at bruge lau-

gets hjemmeside www.middelgrunden.dk, 

hvor bl.a. referatet fra I/S-mødet og nyheder 

lægges ud. Desuden anbefales alle medlem-

mer at tilmelde sig med e-mail. Dette gøres 

på hjemmesiden www.middelgrunden.dk 

under menupunktet ”Lauget” og underme-

nuen ”Ændring af personoplysninger”. Din 

e-mail adresse indsendes her til sekretariatet 

og indgår derefter på laugets udsendelsesli-

ste. 

Voldgift om transformerskader

Endelig er det lykkedes at få udpeget 2 syns- 

og skønsmænd i transformersagen, som alle 

parter er tilfredse med. De kommer fra hen-

holdsvis England og Tyskland og er begge 

professorer. De har bedyret, at de aldrig har 

haft arbejde, finansieret af vore modparter, 

f.eks. Siemens.

Første møde med alle parter blev afholdt 

i december 2007. For lauget deltog vores 

advokat, vores tekniske orakel fra Teknolo-

gisk Institut, der har støttet os i hele sagen, 
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administrationen ved sekretariatslederen og 

bestyrelsen ved formanden.

Mødet startede med en gensidig udveksling af 

informationer, hvor syns- og skønsmændene 

fik mulighed for at få afklaret forskellige pro-

blemstillinger og få skåret skønstemaet til.

Derefter gik turen med bus til det sted, hvor 

de havarerede transformere er opmagasine-

ret, således at syns- og skønsmændene ved 

selvsyn kunne konstatere revner m.m. på 

transformerne.

Syns- og skønsmændene mener, at de kan 

have en erklæring klar i løbet af ca. ½ år. 

Når den foreligger, skal der tages stilling til 

sagens videre fremdrift.  

Dom ved Østre Landsret 

Østre Landsret har ved dom af 7. juni 2007 

ændret byrettens dom i sagen, anlagt mod 

vindmøllelauget af E2 Landvind A/S. Lands-

rettens dom betyder at vindmøllelauget skal 

betale halvdelen af udgifter til opklaringsar-

bejdet vedr. transformerhaverierne. Byretten 

havde tidligere frikendt vindmøllelauget for 

at betale halvdelen af disse udgifter.

Laugets ledelse er forundret over at Lands-

retten har fundet anledning til at ændre 

Byrettens dom i sagen. Det bør understreges, 

at denne sag er en selvstændig sag og ikke 

har noget direkte at gøre med den verse-

rende Voldgiftssag om haverierne på laugets 

transformere. Desuden ser laugets ledelse 

optimistisk på dommen, idet pengene til 

måleprogrammet ikke er “tabt” for vindmøl-

lelauget. Dommen henviser nemlig til, at 

disse omkostninger bør være en del af afkla-

ringen i Voldgiftssagen.

Dommens fulde ordlyd samt vores advokats 

kommentar til dommen finder du på hjem-

mesiden under ”Nyheder” dateret den 19. 

juni 2007 med titlen ”Dom ved Østre Lands-

ret”

Møllerne elsker vind fra øst! 

Den gode vind fortsatte i starten af 2008. 

Den 3.-4. januar blæste en hård kold vind fra 

øst og det elsker vores vindmøller. Det gav 

fuld produktion 48 timer i træk. En samlet 

produktion på 952 MWh. over de to døgn. 

Rekordproduktionen blev 47.600 kWh for 

hver af laugets ti vindmøller i begge de to 

døgn. Det svarer til praktisk talt maksimal 

produktion i døgnets 24 timer. Møllernes 

maksimale effekt er 2000 kW, og de har altså 

en teoretisk maksimal produktion på 48.000 

kWh pr. døgn. Detaljer om de to rekorddøgn 

finder du på hjemmesiden under ”Nyheder”.

Service

2007 har været et spændende år med en 

række nyheder rent driftsmæssigt. Efter 

udløb af den første 5 års serviceperiode er 

der indgået en ny servicekontrakt med Sie-

mens Windpower A/S. 2007 var også det  

første år, hvor lauget selv stod for sejladsen 

til mølleparken via en kontrakt med Føniks 

bådservice.

Den nye sejladsaftale har været en succes 

på flere leder. Først og fremmest har Føniks 

bådservice leveret den aftalte sejlads til tiden 

og den aftalte pris. Det betyder, at lauget 
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har opnået en besparelse på 20 % af sejlud-

gifterne og ikke mindst fået mere indblik i 

de løbende servicearbejder. Desuden råder 

Føniks over flere både, hvilket gør servicear-

bejdet mere fleksibelt. 

Den nye bådserviceaftale bygger på en fast 

timepris, der omfatter leje af de mest gængse 

servicebåde, til forskel fra den gamle aftale, 

hvor den tidligere bådleverandør var garante-

ret en fast ydelse uanset mængden af sejlads. 

Dermed er vi gået fra noget der mindede om 

en fastprisaftale til en timeløns aftale, hvor vi 

kun betaler når servicebåden benyttes. 

Sejladsaftalen er indgået i samarbejde med 

Dong Energy og et eksempel på, at det dag-

lige driftssamarbejde med Dong Energy går 

godt til fordel for alle parter.

Siemens Windpower A/S har leveret en god 

og professionel service gennem hele året. Vi 

føler os i trygge hænder hos nogle folk, som 

ved hvad de har med at gøre. Vi mærker dog 

også en vis professionalisering af prisen, idet 

deres timepris for ekstraarbejder udover 

servicekontrakten er steget 52%. Ændrin-

gen begrunder Siemens Windpower med, at 

der nu er tale om en”off-shore timerate”. Da 

Siemens Windpower glemte at varsle denne 

ændring medførte det lidt ”forhandlinger” i 

løbet af efteråret.

Der er lavet ny driftslederkontrakt med Eltel 

A/S. De har gennemført service og eftersyn 

på laugets 30 kV installationer. Da lauget 

selv ejer højspændingsinstallationerne, er 

vi blevet pålagt at indføre et sikkerheds- og 

kvalitetssikringssystem, i daglig tale forkor-

tet SKS. Dette administreres i det daglige af 

Eltel.

Alle anløbsarrangementer på fundamen-

terne er gennemgået. Der er bl.a. opsat to nye 

stiger, samt nye sikkerhedsliner i vandlinjen 

på fundamenterne. Dette øger sikkerheden, 

idet servicefolk eller andre, som måtte falde i 

vandet, har noget at gribe fat i rundt om hele 

fundamentet.

Overspændingsaflederen har til 
formål at beskytte tranformerne mod 
spændingsspidser, som kommer fra 
nettet. 

På alle laugets møller er der 
opsat overspændingsafledere på 
både høj- og lavspændingssiden 
af tranformerne. Montage af 
overspændingsafledere er udført af 
firmaet Willy Bruun.
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På nogle af Siemens transformerne 
blev der konstateret revner i de 
U-jern, som transformerne står 
på. Disse U-jern blev forstærket 
samtidig med installationen af 
overspændingsaflederne.

Manglende data på
www.middelgrund.com
Mange medlemmer bemærkede, da der 

opstod problemer med www.middelgrund.

com, hvor måledata fra mølleparken løbende 

offentliggøres. Da opdateringen forsvandt, 

blev sekretariatets e-mail indbakke fyldt 

med venlige henstillinger fra medlemmer, 

som dagligt bruger vindmålingerne på siden. 

Sidenhen blev stemningen mere anspændt 

og sejlere, vindsurfere og andet godtfolk 

begyndte at klage over de manglende vind-

målinger. Det viste sig, at mange mennesker 

dagligt bruger de pålidelige data, som vi 

offentliggør. Julestemningen begyndte dog 

at brede sig først i december, hvor det lyk-

kedes at få opdateringen til at virke igen. 

Problemet skyldtes en dårlig parkserver, som 

vi blev nødt til at udskifte. Da Dong Energy 

samtidig havde opsat deres egen parkserver, 

og hele kommunikationen derfor skulle læg-

ges om, blev problemstillingen kompliceret. 

Samtidig gik nogle af computerne i møllerne 

ned og skulle udskiftes, og der var proble-

mer med netværksforbindelserne, så det blev 

ekstra kompliceret. Det er og var Siemens, 

som er ansvarlig for dataopsamlingen. Fra 

sekretariatet følger vi hele tiden op overfor 

Siemens og andre leverandører indtil proble-

merne er løst.

Nogle medlemmer spørger jævnligt om, 

hvorfor en mølle i følge www.middelgrund.

com står stille, når den i virkeligheden drejer 

rundt og producerer? Forklaringen er, at data 

på middelgrund.com ikke altid bliver opdate-

ret til tiden. Dette kan ses på de tidsstempler, 

som findes på de relevante sider. Uddybende 

forklaringer findes på hjemmesiden. 

Løsningen var et U-jern som blev 
monteret indvendigt i foden



12

Det forsvundne kabel

Da vi byggede mølleparken investerede vi 

sammen med det daværende Københavns 

Energi i et reservekabel, som kan bruges 

mellem møller i tilfælde af kabelbrud eller 

lignende. Under anlægsfasen fik vi megen 

glæde af dette reservekabel, idet to kabler 

blev ødelagt inden idriftsættelsen. Det betød, 

at NKT efterfølgende skulle producere et 

nyt reservekabel. Da Københavns Energi 

i mellemtiden fusionerede, skiftede navn 

flere gange og alle de involverede folk enten 

gik på pension eller skiftede job, forsvandt 

det efterhånden berømmelige reservekabel 

sporløst. Lige indtil et større detektivarbejde 

førte det frem i lyset på en af Dong Energys 

oplagringspladser. Vi er jo glade for at kablet 

er kommet frem i lyset – og håber så i øvrigt, 

at der aldrig bliver brug for det.

Hvidovre
Vindmøllelaug
Af projektkoordinator Kasper Krog 

Som vi bekendtgjorde i forbindelse med 

vores 10 års jubilæum i marts sidste år, har 

Middelgrundens Vindmøllelaug igennem de 

seneste år arbejdet på, at der kunne komme 

et nyt vindmøllelaug i København. Lånet på 

150.000,- kr., som blev besluttet på sidste års 

Interessentskabsmøde, har gjort det muligt 

at igangsætte processen. Uden lånet havde 

det ikke været muligt at nå så langt. Mange 

tak for det. 

Projektet, som nu er udover idéfasen med 

dannelsen af Hvidovre Vindmøllelaug, går ud 

på at opstille 3 store vindmøller på Avedøre 

Holme. Dong Energy står for projektering, 

finansiering og opførelse af møllerne, hvor-
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efter Hvidovre Vindmøllelaug får mulighed 

for at erhverve en af møllerne svarende til 

1/3 af projektet. 

Det er endnu ikke bestemt, hvilke møller det 

bliver, men der vil være mulighed for møller 

af forskelligt fabrikat. Det forventes, at de 

nye møller vil have en navhøjde på op til 100 

meter og en rotordiameter på 100-130 meter, 

hvormed højden til øverste vingespids kan 

blive op til 165 meter. Det vil sikre, at møl-

lerne, uafhængigt af fabrikat, kommer til at 

fremstå ensartede. 

For det nye laugs vedkommende er projektet 

blevet til som en fusion mellem nye uprøvede, 

men friske kræfter og mere fortravlede og 

erfarne folk fra Middelgrunden og Lynetten 

Vindmøllelaug. Arbejdskraft og gå-på-mod 

kombineret med rådgivning og sparring. At 

det måske lykkes os at gennemføre projek-

tet med kun 1½ års projektforberedelse og 

to år til projektering/opførelse af møllerne i 

modsætning til de 6 år, det tog at forberede 

og opføre møllerne på Middelgrunden, skyl-

des samarbejdet med Dong Energy og ikke 

mindst FNs klimatopmøde i København. 

Det har forenet mange gode viljer om at få 

et ambiøst og fremadrettet projekt op at stå 

inden november 2009, hvor vi kan regne 

med at få besøg af over 10.000 energi inte-

resserede fra hele verden.

Samarbejde mellem Dong 
Energy, Danmarks Vindmøl-
leforening og Lauget

Begivenhederne tog for alvor fart i august 

2007, hvor vi efter forhandlinger med 

Hvidovre Kommune samt AV-miljø og Ama-

gerværket, som ejer og deponerer affald på 

den sydligste del af Avedøre Holme, fik en 

positiv tilbagemelding fra Dong Energy, om 

at de muligvis ville indgå i et samarbejde 

omkring nye store møller på Avedøre Holme. 

Et forslag de 10 måneder tidligere, da vi før-

ste gang foreslog projektet, ikke var åbne 

overfor, pga. den stadig uafsluttede transfor-

mervoldgiftssag.

Vi var godt klar over, at det ville blive svært 

at komme udenom Dong Energy. De havde 

overtaget stort set alle de små møller på diget 

ud mod vandet efter opløsningen af Avedøre 

Vindkraft i slutningen af 2004. 300 kW møl-

ler, som det var svært at forestille sig, Dong 

Energy ikke ville udskifte på et tidspunkt. 

Endvidere er stedet af flere grunde et vind-

møllemæssigt unikum, hvilket gjorde det 

usandsynligt, at Dong Energy ville lade et 

laug opføre møller, hvis det ikke blev i sam-

arbejde med dem.

Til gengæld medførte det forestående FN 

topmøde, at begge parter var klar over, at 

det hastede med at få en aftale på plads, hvis 

projektet skulle myndighedsgodkendes og 

opføres inden slutningen af 2009. Der var 

ikke plads til ret mange samarbejdsproble-

mer eller et projekt, der ligger stille ret længe 

ad gangen, hvis det skulle lykkes. Omstæn-

digheder der har betydet, at det virker som 

om, vi har en klar fælles målsætning med 

Dong Energy og en afgrænset periode til at 

handle i, uden plads til ret mange alternative 

dagsordner. 

Med Danmarks Vindmølleforening som 

sekundant forhandlede vi herefter halvanden 

måned, hvor vores andel af projektet var den 
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væsentligste anstødssten. Den endelige sam-

arbejdsaftale blev indgået med Dong Energy 

i starten af november 2007.

Avedøre Holme – det rigtige sted

Af flere grunde er Avedøre Holme et helt 

specielt sted i vindmøllesammenhæng. Der 

er rigtig god vind, nettilslutningen kan ske i 

området, og så er det et industriområde, hvor 

vindmøllerne kan passes naturligt ind.

Målet har fra starten været at skabe et visuelt 

flot udstillingsvindue og vartegn for Dan-

mark, København og Hvidovre. Et vartegn 

som ikke bare markerer os i forhold til top-

mødet men også reklamerer for et af vores 

fremmeligste eksportprodukter - fremtidens 

store vindmøller. 

Avedøreværket er et multibrændselskraft-

værk, der kan fyre med naturgas, kul, halm 

og affald. Sammen med de nye møller kan 

det blive det hotteste energi-spot i Danmark. 

Også de over 20 mio. passagerer, som årligt 

benytter Kastrup lufthavn vil have udsigt til 

møllerne. 

Vindmøllerne på Middelgrunden er de mest 

filmede og eksponerede vindmøller i verde-

nen. De optræder på et utal af hjemmesider 

om energi, og firmaer benytter billeder af 

Middelgrundsmøllerne, fordi de gerne 

vil eksponere et grønt image. Pga. belig-

genheden blev det ikke bare til endnu et 

energiprojekt, men også et smukt varetegn 

for København og vedvarende energi. Det 

kan godt være møllerne på Horns Rev også 

er et flot syn, men det kræver en søstærk båd 

eller en helikopter og godt vejr, at se dem 

ordentligt, så det er de færreste forundt. 

Hvorimod Middelgrundsmøllerne præsen-

terer sig fra overordentlig mange vinkler og 

afstande, også selv om man ikke har en båd 

eller en helikopter. Så hvis vi vil et projekt, 

der udover at producere vedvarende energi, 

også skal reklamere for dette, nytter det ikke 

noget, at vi placerer det øst for Møn eller ude 

i Vesterhavet.

Som noget nyt bliver de evt. kommende 

møller på Avedøre Holme en fusion mellem 

møller og stort industribyggeri/skorstene. 

Det er noget Skov og Naturstyrelsen har 

reklameret for i nogle år, ud fra en visuel 

betragtning. Og hvad de fleste nok ikke er 

klar over, medmindre de har besøgt Prøve-

stationen for Store Vindmøller ved Høvsøre 

i Lemvig, er, at nye møller er langt smuk-

kere, end de møller vi ser i dag - slankere 

konstruktioner og mere elegante med deres 

næsten organisk tynde og kurvende vinger. 

I de sidste 5 år er der stort set ikke stiftet 

nogle vindmøllelaug i Danmark. En 5-års 

periode hvor der til gengæld, hovedsageligt 

pga. udskiftningsordningen, ifølge Dansk 

Vindmølleforening er blevet nedlagt mindst 

670 laug med i alt 34.000 anpartshavere. 

I samme periode er der kun opstået 18 nye 

laug (mindst 10 anpartshavere) med i alt 

2.300 anpartshavere. Alle med møller opsat 

i 2002 og 2003. 

Danmarks Vindmølleforening har i dag kun 

ca. 220 laug (mindst 10 anpartshavere) med 

i alt knap 36.000 anpartshavere. Antallet af 

anpartshavere i foreningen er i de sidste 5 år 

altså omtrent halveret, og de små lokale laug 

har oplevet langt voldsommere tilbagegang. 

I modsætning til tidligere, er det også blevet 

vanskeligere for en gruppe privatpersoner 
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eller et vindmøllelaug at finansiere et helt 

vindmølleprojekt alene, da møllerne er blevet 

store og dyre. Vi hilser derfor samarbejdet 

med et stort energiselskab velkommen og 

håber på, at vi kan være med til at udvikle 

en god platform for en fornyet laugs-sam-

arbejdsmodel. En samarbejdsform der 

forhåbentlig også kan vinde indpas uden-

for Danmark, hvor den formentlig også kan 

være med til at nedbryde den modstand, der 

tit opstår i lokalbefolkningen, hvis man ikke 

får indflydelse eller noget udbytte af store 

anlægsprojekter i lokalområdet. 

Med etableringen af Hvidovre Vindmøl-

lelaug ønsker vi derfor også at slå et slag for 

fortsat og stigende folkeligt medejerskab 

af vindmøllerne. Selvom Hvidovre Vind-

møllelaug ikke bliver et lille vindmøllelaug, 

bliver det heller ikke stort i forhold til befolk-

ningsgrundlaget i lokalområdet. Derfor er 

det kun Hvidovre borgere, som kan købe 

forhåndsbeviser til projektet, og det bliver 

formentlig ikke muligt for enkeltpersoner 

eller virksomheder at erhverve et større antal 

vindmølleandele. Vi ville gerne have haft den 

mulighed via et større projekt, men sådan 

blev det ikke. Til gengæld kan vi så håbe, at 

Hvidovre Vindmøllelaug kun bliver starten 

på en genopblomstring af vindmøllelaug i 

Danmark.

For yderligere information se www.hvid-

ovrevindmollelaug.dk. På hjemmesiden 

er det også muligt at skrive sig op på vores 

andelshaver-tilmeldingsliste eller lave en 

forhåndstilmelding, hvis man er bosiddende 

i Hvidovre kommune. 

Åbent hus på Middelgrunden
den 15. juni 2008

Søndag den 15. juni slår lauget for anden 

gang dørene op til møllerne på Middel-

grunden. Dermed bliver der igen mulighed 

for at besøge og bestige vores møller. For-

rige sommer havde over 500 besøgende en 

uforglemmelig oplevelse ved at klatre de 64 

meter op til toppen af en mølle. Datoen er 

igen i år lagt på Store Mølledag, der er en 

landsdækkende begivenhed, hvor man kan 

besøge både vand- og vindmøller fra forskel-

lige tider.

Der sejles med det gode skib Findus og en 

eller to mindre servicebåde. Ude ved funda-

mentet går man fra en trappe på båden over 

til en stige på fundamentet. Inde i tårnet er 

der en afskærmet lodret stige, som er delt op 

med etageadskillelser, hvor man kan holde 

en lille pause. Man er naturligvis velkommen 

til at blive stående på fundamentet. Sikker-

heden er i højsædet, så hvis der er for meget 

vind og bølger, vil turen blive flyttet til et 

senere tidspunkt.

Der vil være afsejling enten fra Lynettens 

Marina, som sidst, eller fra Anløbshavnen 

ved den nye Amager Strand, hvorfra der er 

en fantastisk udsigt til møllerne. Varigheden 

af turen er ca. to timer og prisen vil blive 

mellem 100 og 120 kr. Den endelige pris og 

udformning af arrangementet afhænger af 

tilslutningen til turen.

Vi vil gerne sikre, at der bliver plads til alle 

interesserede, så derfor vil vi allerede nu 

undersøge hvor stor interessen er, og sam-

tidig samle kontaktoplysninger, så vi kan 
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udsende materiale om turen. 

Det er derfor vigtigt, at vi 

modtager en uforpligtende 

tilmelding allerede nu. Børn 

skal være mindst 12 år for 

at deltage og de skal være 

ifølge med voksne under hele 

turen.

Hvis du ønsker at del-

tage, bedes du sende en 

e-mail til følgende adresse: 

middelgrunden@gmail.com 

Hvis ikke du har e-mail kan 

du sende et brev til Laugets 

sekretariat (se adressen på 

omslaget) eller sende en 

SMS til 2730 8842. Der skal 

oplyses om antal deltagende 

personer, samt en adresse på 

kontaktpersonen. Denne vil i 

maj måned modtage et brev 

med information om turen, 

betingelser for deltagelse og 

girokort til indbetaling.

Lauget støtter arrangementet 

og håber, at mange medlem-

mer vil møde op. Der vil blive 

informeret om arrangemen-

tet på laugets hjemmeside.

Vel mødt.

Frivillige søges til Åbent Hus

Vi har brug for et antal frivillige til at hjælpe 

med at gøre dagen til en god oplevelse for 

alle. Der skal være et par hjælpere på hver 

møllefundament, en enkelt i møllehatten og 

nogle stykker på kajen. Sidstnævnte skal tage 

imod gæsterne og hjælpe med at få dem sik-

kert og hurtigt i bådene og instruere dem i 

sikkerhedsregler m.m. Der er udsigt til gratis 

deltagelse, mad og nogle spændende oplevel-

ser.

Har du lyst til at være frivillig så send en mail 

til middelgrunden@gmail.com.

Å
b

e
nt

 h
us

 p
å

 M
id

d
e

lg
ru

nd
e

n
d

e
n 

15
. j

un
i 2

00
8 udsende materiale om turen. 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8 udsende materiale om turen. 

Det er derfor vigtigt, at vi 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8
Det er derfor vigtigt, at vi 

modtager en uforpligtende 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8
modtager en uforpligtende 

tilmelding allerede nu. Børn 
d

e
n 

15
. j

un
i 2

00
8

tilmelding allerede nu. Børn 

skal være mindst 12 år for 
d

e
n 

15
. j

un
i 2

00
8

skal være mindst 12 år for 

at deltage og de skal være 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8
at deltage og de skal være 

ifølge med voksne under hele 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8
ifølge med voksne under hele 

turen.

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8

turen.

Hvis du ønsker at del-

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8

Hvis du ønsker at del-

tage, bedes du sende en 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8

tage, bedes du sende en 

e-mail til følgende adresse: 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8

e-mail til følgende adresse: 

middelgrunden@gmail.com 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8

middelgrunden@gmail.com 

Hvis ikke du har e-mail kan 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8

Hvis ikke du har e-mail kan 

du sende et brev til Laugets 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8

du sende et brev til Laugets 

sekretariat (se adressen på 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8

sekretariat (se adressen på 

omslaget) eller sende en 

d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8

omslaget) eller sende en 

SMS til 2730 8842. Der skal d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8

SMS til 2730 8842. Der skal 

oplyses om antal deltagende d
e

n 
15

. j
un

i 2
00

8

oplyses om antal deltagende 


