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Tirsdag den 28 . marts 2012
DSB Kursuscenter Østerport, Folke Bernadottes Allé 7, 2100 København Ø

18.30 - Indskrivning
Du bedes medbringe servicebrevet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse . Heraf 
fremgår dit andelshavernummer. Eller medbring anden personlig identifikation.

19.00 - Velkomst ved formand for lauget, Erik Christiansen .

1. Valg af dirigent .

2. Valg af referent og stemmetællere .

3. Ledelsens beretning for 2011 til godkendelse .
 Indlæg fra teknisk driftsleder Pernille Susgaard og fra Benny Østerø, Dan Service om driften 

af møllerne i 2011 .
 
4. Forelæggelse af regnskab og budget
    
5. Indkomne forslag . 
     Ledelsen foreslår: At ledelsen får bemyndigelse til at færdiggøre sagsanlægget, herunder 

afgøre eventuelle udenretslige spørgsmål .

 Pause m. kaffe/te og kage

6. Valg af ledelse i ulige år .
 Erik Christiansen og Hanne Vibeke Moltke er på valg og genopstiller . 

 Valg af to suppleanter .
 Hans Ove Dyhring genopstiller som suppleant .
  
7. Valg af to interne revisorer og 1 revisorsuppleant .
 Jørgen Kragh Pedersen og Hans Christian Fink modtager begge genvalg som interne revisorer 

og Mogens Hink modtager også genvalg som intern revisorsuppleant .

8. Eventuelt .

Indkaldelse til interessentskabsmøde i 
Middelgrundens Vindmøllelaug I/S
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DSB Kursuscenter Østerport, 
Folke Bernadottes Allé 7, 2100 København Ø

Med offentlig transport
Der er forbindelse fra alle spor på Østerport station via 
bagopgangen til gangbroen, der fører lige over til Kursus-
centeret . Desuden er der mange busforbindelser til Oslo 
Plads (bus 1A, 15) og Folke Bernadottes Alle (bus 26) . 

Med bil
Du kan parkere på bagsiden af kursuscenteret mod bane-
legemet . P-pladsen er overvåget og der kræves p-billet på 
alle pladser . Parkeringspladserne er markeret med gule 
skilte med DK-parkering . Du kan afhente gratis p-tilla-
delse i kursuscenterets reception . Indgang til denne sker 
via trappe fra p-areal eller via indgangsdør på modsatte 
side af bygningen ud mod Folke Bernadottes Alle, hvor 
der er liftadgang hvis du er bevægelseshæmmet og ikke 
kan klare trapper .
Er du bevægelseshæmmet og har handicapskilt i din bil, 
er der afmærket p-område for enden af bygningen ud mod 
Folke Bernadottes Allé .

Vejviser
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Produktionen i 2011
Produktionen for vindmølleparken for 2011 er på 
45 .319 .110 kWh i et år, hvor vinden for sjælland var 100,6 
procent af et normalt år jf . Danmarks Vindmølleforenings 
Statistik .
Siden møllerne blev sat i drift for 11 år siden, har pro-
duktionen i gennemsnit været ca . 46 .000 .000 kWh per 
år, derfor er årets resultat ikke helt tilfredsstillende taget 
i betragtning, at det er et af de bedste vindår i perioden . 
Der er flere forklaringer. En af dem er de lokale vindfor-
hold, som på Middelgrunden afviger fra forholdene på 
resten af Sjælland . 
Ved vestenvind er der megen turbulens i vinden, der pas-

Årets produktion
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serer hen over København, mens vi ved østenvind har 
tilsvarende større produktion end resten af Sjælland . 
En medvirkende årsag til den lidt skuffende produktion 
er, at vinden i 2011 ikke har været så meget i øst, som det 
har været tilfældet de seneste 10 år . 
En anden årsag er, at nogle af møllerne pga . fejl har været 
droslet ned til kun at måtte producere på halv kraft indtil 
fejlen er udbedret .

Rådighed i 2011
Endeligt kan det ses på nedenstående graf over møllepar-
kens rådighedsprocent, at møllerne har været mindre klar 
til produktion i 2011 end i de to foregående år . Forklarin-
gen er at Siemens havde udskudt nogle reparationer sidst i 
2010 og først gjorde dem færdig i 2011, konsekvensen var 
en rådighed på 96,7 procent i perioden januar-maj . Ti-års 
gennemgangen lå i august-december og blev udført af 
Dan Service og TotalWind - hver for sig . Rådigheden var 
fra juni til december på 94,6 procent .

Kolonnerne viser måned for måned, hvor stor en del af tiden møllerne har været klar til pro-
duktion (til rådighed) i perioden 2009 til 2011. Rådigheden var 95,5% i 2011, 98,9% i 2010 og 
98,6% 9 2009. 
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Budget 2011, resultat 2011 og budget 2012
Forslag til budget 2012 for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S

Budget 11  Resultat 11 Forslag budget 12
Produktion kWh 45.000.000 kWh 45.319.110 kWh 45.000.000 1)

Indtægter:
Salg af el kr. 16.650.000 kr. 16.833.859 16.650.000
Renter 150.000 90.025 60.000
Diverse 100.000 87.955 20.000 2)

Driftsindtægter i alt 16.900.000 17.011.839 16.730.000

Udgifter:
Mølle-Vedligehold 2.450.000 3.305.482 2.800.000 3)

36kV Vedligehold 160.000 99.631 120.000 4)

Vedligehold-sejlads 740000 1.335.272 1.000.000 5)

Driftsledelse 100.000 66.361 70.000
Elforbrug 150.000 114.929 120.000 6)

Forsikring 1.165.000 1.200.448 1.240.000 7)

Informationsmaterialer 50.000 33.752 35.000 8)

Forsendelse, porto & gebyr 130.000 76.714 80.000 9)

Møder og ledelse 42.000 44.768 50.000 10)

Administration 410.000 446.917 440.000 11)

Revision 75.000 74.000 75.000 12)

Kontingenter 30.000 29.228 35.000 13)

Ekstraordinær udgift til trafosagen 100.000 158.269 150.000
Driftsudgifter i alt 5.602.000 6.985.770 6.215.000

Resultat 11.298.000 10.026.069 10.515.000
Henlæggelser -500.000 500.000
Årets resultat efter henlæggelse 11.298.000 10.526.069 10.015.000
Afskrivninger 9.032.118 9.035.118 9.035.118
Årets resultat e. afskr. og henl. 2.265.882 1.490.951 979.882
Årets resultat efter henlæggelse - pr andel 279 260 247
Udbetaling pr. andel kr 280 kr 240 kr 250



















9

Fra sekretariatet
Ændring af bankoplysninger
Alle andelshavere opfordres til at tjekke kontooplysnin-
gerne på servicebrevet, da lauget ikke automatisk får 
besked fra bankerne om nye registreringsnumre eller 
bankskifte, hvorfor afkastet i nogle tilfælde ender på en 
forældet konto .
Genudbetalinger koster tid og penge til administration 
og fra 1 . april 2012 fratrækkes et gebyr på 150 kr ., når en 
andelshaver får genudbetalt afkastet, derfor bedes alle 
løbende orientere sekretariatet om ændringer i bank-
forholdene enten via hjemmesiden under menupunktet 
’Ændring af personoplysninger’ eller ved at sende sekre-
tariatet et brev/e-mail med de nye oplysninger .

E-mail
Flere og flere andelshavere benytter e-mail, derfor vil 
lauget meget gerne modtage en e-mail, når du får en e-
mailadresse eller ændrer den nuværende . Indtil hovedpar-
ten af andelshaverne har e-mail, kommer nyhedsbrevet 
stadig med posten, selvom det efterhånden koster dyrt i 
porto . Hjemmesiden vil dog være stedet, hvor de øvrige 
nyheder og meddelelser løbende offentliggøres .
Laugets e-mail er lauget@middelgrunden .dk

Salg og overddragelse af andele
Køb og salg af andele foregår via ’Handelsplads’ på hjem-
mesiden . Her kommer køber og sælger i kontakt med hin-
anden, og der er en vis aktivitet på handelspladsen hele 
året rundt .
Overdragelse/salg af andele kan ske hele året, overdragel-
sesdatoen skal dog enten være den 1 . april eller 1 . oktober 
på grund af de halvårlige udbetalinger fra el-salget . Ved 
overdragelse den 1 . april vil den sidste udbetaling til sæl-
geren sker den 1 . april . Ved overdragelse den 1 . oktober 
vil den sidste udbetaling til sælgeren sker den 1 . oktober . 
Overdragelseskontrakten ligger på hjemmesiden og når 
den er udfyldt af begge parter, godkendes salget af sekre-

Andelshaverne lytter til formandens 
beretning på Interessentskabsmødet 
sidste forår.

En vindmølle i bybilledet tæt på Råd-
huspladsen - indtil videre dog kun i 
mindre målestok hos Miljøpunkt Indre 
By-Christianshavn.
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tariatet . Bekræftelsen kommer først ca . en måned efter 
den 1 . oktober eller 1 . april, hvis kontrakten er indsendt 
med en fremadrettet dato for overdragelsen . Overdragelse 
koster fra 1 . april 2012 køber et gebyr på 400 kr .

Fra ledelsen
Stefan
Middelgrundens Vindmøllelaug har mistet en meget 
værdsat ildsjæl. Stefan Naef døde i et trafikuheld søn-
dag den 14 . august 2011 . Han blev bisat i Kristkirken ved 
Enghaveplads fredag den 26 . august . Stefans væremåde 
og  indsatsen i ledelsen samt på vindmølledagene kommer 
lauget helt sikkert til at savne . Æret være hans minde .

Tjek på møllerne
Ny teknisk driftsleder i Middelgrundens Vindmøllelaug 
er Pernille Susgaard, 30 år .
Pernille er uddannet flymekaniker og har indtil december 
2011 arbejdet for Flyvevåbnet i Karup på redningsheli-
kopterne . Her har hun både stået for vedligeholdelse af 
helikopterne, arbejdsmiljøopgaver og produktionsplan-
lægning . 
Pernille har tidligere været ansat hos Maersk Air, Sterling, 
Air Greenland og Essential Aircraft Maintenance Service 
i Kastrup . 
Ved siden af arbejdet med møllerne, læser Pernille tekno-
antropologi på Aalborg Universitet i Ballerup .

Mølledag
Traditionen tro afholder Middelgrundens Vindmøllelaug 
på lige år mølledag den 3 . søndag i juni . I år falder arran-
gementet søndag den 17 . juni fra kl .11-16 . Alle er meget 
velkommen og det bliver igen muligt at tilmelde sig og 
betale for sejlturen via hjemmesiden, hvor alle informa-
tioner om arrangementet og sikkerhedsreglerne i øvrigt 
vil kunne findes, når detaljerne er fastlagt.

Pernille Susgaard
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Frivillige til mølledagen
I 2010 lykkedes det ledelsen at få hjælp fra mange højt 
kvalificerede andelshavere i forbindelse med afholdelsen 
af mølledagen . Mon det ikke også kan lade sig gøre i 
år? Har du tid og lyst, og måske et førstehjælps-kursus i 
bagagen, er du meget velkommen til at kontakte besty-
relsesmedlem H .C . Sørensen, som vil koordinere dette 
års mølledag . Hans e-mail er: spok .consult@gmail .com

Grøn strøm til salg
I 2011 overgik salget af strømproduktionen fra møllerne 
til det frie el-marked og firmaet Vindenergi Danmark har 
det seneste år stået for salget . Ledelsen søger dog stadig 
efter en samarbejdspartner, som gerne vil købe strøm fra 
vores verdenskendte vindmøllepark i Øresund . Det kan 
være en kommune, en region, grønne firmaer eller inter-
nationale energifirmaer.
Strømmen vil blive solgt sammen med vedvarende ener-
gicertifikater, såkaldte RECS beviser (Renewable Energy 
System Certifikates), som er en dokumentation for, at den 
producerede elektricitet er baseret på en vedvarende ener-
gikilde .

Dan Service holder møllerne i gang
Ledelsen besluttede i 2010 efter grundige overvejelser, 
at sige tak til Siemens Wind Power for de mange år som 
servicefirma og velkommen til Dan Service. Det er nu 
Roskilde-firmaets ansatte, som servicerer møllerne for 
Middelgrundens Vindmøllelaug . 
Vi har dog fortsat en aftale med Siemens om at bistå ved 
større udbedringsarbejder . ligesom de leverer reservedele, 
når vi løbende har behov .

Værdipapirhandel på laugets Handelsplads
Finanstilsynet har henvendt sig til Middelgrundens Vind-
møllelaug den 15 . november 2011, fordi tilsynet mener, at 
lauget har en mulitilateral handelsfacilitet på hjemmesiden 
og ifølge lov om finansiel virksomhed vil det bland andet 
kræve, at lauget har en aktiekapital på minimum 1 mio . 

Sidste sommer besøgte ledelsen  Dan 
Service under etableringen af et vare-
lager i havnen.

Udsigt fra møllerne 



euro . Formand Erik Christiansen har svaret på henvendelsen og gjort tilsynet opmærksom på, 
at handelspladsen er som den ’Blå Avis’ og en afgørelse af sagen også vil få stor indflydelse på 
en række andre laug, da de fleste har samme facilitet på deres hjemmesider. Der var intet svar 
fra Finanstilsynet ved nyhedsbrevets deadline .

Transformersagen
Efter mange års forberedelse er vi kommet så langt, at der er anlagt sag mod NKT og Siemens 
ved Voldgiftsretten samt mod DONG ved Kolding byret i forbindelse med de utallige transfor-
mernedbrud, vi har været udsat for . Førstnævnte er indstævnet for mangelfuld leverance m .m ., 
og sidstnævnte for fejlprojektering m .m . .
Der er indkaldt til sagsforberedende møde i byretten og i voldgiftssagen er de første sæt doku-
menter afleveret. 
Det kan endnu ikke oplyses, hvornår der foreligger afgørelser i retssagerne .
Med henblik på en hurtig afvikling af sagen foreslår ledelsen, at generalforsamlingen giver 
ledelsen bemyndigelse til at færdiggøre sagsanlægget, herunder afgøre eventuelle spørgsmål af 
udenretslig karakter . Punktet er optaget på dagsordenen for generalforsamlingen .

Nyt havvindmøllelaug ved København
I forlængelse af beslutningen på sidste års generalforsamling har ledelsen besluttet at være 
medstifter af et nyt havvindmøllelaug i Københavnsområdet .
Kalvebod-projektet med landvindmøller har mødt så stor modstand blandt borgere i Hvidovre, 
at alt hvad der er bygget op af goodwill overfor vindmøller af Hvidovre Vindmøllelaug nu er i 
fare for at blive nedbrudt .
På denne baggrund har ledelsen besluttet at søge at fremme en folkelig og inddragende proces i 
forbindelse med etableringen af nye havvindmøller ved København, i stedet for en proces hvor 
borgerne ikke inddrages i tilstrækkeligt omfang . Når lauget ’går i luften’ vil vi orientere om 
det på hjemmesiden . 

EU-projekt
Sammen med kooperativer fra fem andre EU-lande er vi blevet involveret i et projekt, der skal 
være med til at fremme energikooperativer i EU . Netop nu forhandler vi med Komissionen om 
den endelige kontrakt . 
I første omgang skal gruppen af kooperativer analysere juridiske og organisatoriske forskelle 
mellem europæiske lande . Dernæst skal gruppen komme med forslag til, hvordan der kan opret-
tes lokale folkelige energikooperativer (som f .eks . laug) . 
Projektet vil vare tre år og vil ikke medføre udgifter for lauget . Derimod er det indtrykket, at 
projektet vil være med til at øge laugets image, fordi lauget fortsat er verdens største energifæl-
lesskab og dermed toneangivende indenfor stiftelsen af folkelige energiprojekter . Og hvem ved 
– måske kan vi være med til at stifte nye vindmøllelaug andre steder i Europa!
Fra Middelgrunden deltager formanden, Erik Christiansen og sekretariatsleder, Lene Vind .


