
 

 
 

 
 

Referat fra interessentskabsmøde i Middelgrundens Vindmøllelaug 24. marts 2010 

 

 Velkomst ved formand for lauget, Erik Christiansen. 

 

1. Valg af dirigent 

Jens H. Larsen (JL) blev valgt. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere 

Lene Vind valgt til referent. 

 

Udpegning af stemmetællere i salen. 

 

3. Ledelsens beretning for 2010 ved Erik Christiansen: 

 

Jeg vil gerne indlede med en glædelig nyhed – vi har ikke haft transformernedbrud i 2009. Det betyder, at 

vi har oplevet et driftsår uden ualmindelige stop, og det kan vi kun være glade for. Vi har én ældre 

Siemens-transformer tilbage, og den har nok overlevet, fordi vi har haft et vindfattigt år. Vi er klar til at 

skifte den ud, når den bryder sammen. 

Jeg vil komme tilbage til driften af vindmølleparken. 

Beretningen vil koncentrere sig om klimatopmødet, vindmølleaktiviteter og vore egne forhold. 

Jeg tror, at de fleste danskere havde forventet sig, at København ville blive mere end en fodnote i 

kampen for at afbøde klimaforandringernes hastige hærgen. Der var fra politisk hold og ikke mindst 

verdenspressen lagt op til en stor aftale i december 2009, som så mundede ud i en sen nattetimes 

resignerende hensigtserklæring. Resultatet afspejler staternes indbyrdes forhold og den gensidige vagt-i-

gevær-holdning over for hinandens indsats på området. På globalt plan tegner indsatsen sig altså noget 

vag.  

Det betyder, at vi må gøre noget lokalt. Og det gør vi! Min datter har over for mig introduceret et ord, 

som blandt andre universiteterne anvender: ”glokalt”, som i korthed er udtryk for, at der anvendes 

globale og lokale perspektiver, når der f.eks. skal gennemføres bæredygtige initiativer. Glokalt betyder 

altså, at man finder inspiration globalt og lokalt, når der skal gennemføres konkrete projekter.  

Set i vindmøllesammenhæng må vi konstatere, at vi med Middelgrundsprojektet har vendt det hele på 

hovedet – også før universiteternes nye ordforråd. Her har det lokale inspireret til global satsning på 

vindenergi, og vi kunne måske stå som bannerfører for et nyt ord: ”lobalt”, hvor det lokale initiativ er i 

højsædet. Ja, sådan kan man lege med ordene – men selvfølgelig ikke med indsatsen for at bremse 

klimaforandringerne. 

Når vi i Middelgrundens Vindmøllelaug har sat dagsordenen for den lokale indsats, kan det konstateres på 

den meget store interesse for, hvordan projektet overhovedet har kunnet gennemføres: planmæssigt, 

organisatorisk og finansielt. Det er på de punkter, vi er enestående. Det vidner de årlige besøgstal om. Vi 

har henvendelser fra hele verden, når det handler om at høre nærmere om projektet. På 

borgmestertopmødet, der var arrangeret af Københavns Kommune, viste det sig også, at de lokale 

politikere verden over var meget engagerede med og entusiastiske for at gennemføre bæredygtige 



 

 
 

 
 

løsninger i storbyerne. Man må jo også konstatere, at det er dem, der sidder med de største miljømæssige 

udfordringer i forhold til borgernes livskvalitet. 

Vi havde den glæde, at Ritt Bjerregaard bad os om at være guide på borgmestrenes tur til Middelgrunden, 

og jeg skal hilse fra flere af borgmestrene og side til jer: ”It’s a damned good example for the rest of the 

World”, som Torontos borgmester udtrykte det. 

Flere af ledelsens medlemmer har fungeret som guider både ved besøg af politikere, presse, filmstjerner 

og mange andre. Og tilbagemeldingerne har været meget tilfredsstillende.  

Som lovet på sidste interessentskabsmøde havde vi også forberedt et indslag fra Middelgrundens 

Vindmøllelaug under og efter COP15. I sommeren 2009 fik vi kontakt til den tyske lyskunstner Christoph 

Ernst, der havde fået ideen om, at sætte lys på 4-5 af vore sydlige vindmøller. I fællesskab udarbejdede vi 

et forslag til lyssætning af vindmøllerne, som skulle afspejle de klimatiske konsekvenser ved de 

beslutninger, der blev truffet i Bellacenteret. Grøn belysning for klimavenlige beslutninger og rød 

belysning for SOS-beslutninger – SOS: Same Old Shit – beslutninger. Vi havde forbindelse til en tysk 

græsrodsorganisation, der fulgte processen i Bellacenteret. Organisationen ville løbende melde 

forhandlingsresultaterne til os, og møllerne ville herefter skifte farve. Samtidig kunne man følge 

vindmøllernes farvelade på en storskærm på Rådhuspladsen – i vinduet på vores administrations 

kontorlokaler. Alt dette forudsatte, at myndighederne accepterede lyssætningen i Verdens mest 

befærdede farvand og med en international lufthavn i umiddelbar nærhed. Det lykkedes at få positive 

tilbagemeldinger fra Farvandsvæsenet, Luftfartsstyrelsen samt Københavns Kommune. Alle syntes, at 

projektet var spændende og absolut relevant. Der var også opnået tilslutning til, at vindmøllernes finale-

farve ved COP15-mødets afslutning kunne bevares frem til april-maj, hvor vejret ville tillade nedtagelsen 

af lyssætningen. Dermed var møderesultatet synligt for københavnerne frem til foråret. Farven ville nok 

have været mørkerød!  

Efter 2 måneders hårdt arbejde, hvor Siemens Wind Power i Brande var involveret, blev dette selskab 

fuldstændig tavs som graven. Vi var nødt til at have selskabet med, så lyssætning og installationer kunne 

gennemføres, uden at der efterfølgende kunne rejses indsigelser fra Siemens Wind Power, som ville berøre 

garanti m.m. for vindmøllerne. Det viste sig, at Siemens’ hovedkvarter i Bayern var blevet uvenner med 

vores tyske kunstner om rettighederne til lyssætning af vindmøller. Kunstneren var kommet først med et 

projekt om lyssætning af en vindmølle i Karlsruhe, men Siemens havde et ønske om at markere sig under 

COP15 ved at lyssætte en vindmølle ved hovedkvarteret – også selv om vindmøllen ikke var en Siemens 

vindmølle! Det var tydeligt, at ideen var kommet fra Københavns-projektet og gennemført i al hast – 

lyssætningen virkede ikke lang tid, selv om den var gennemført af Siemens’ datterselskab Osram! Ved en 

henvendelse til Siemens øverste chef blev dette forløb bekræftet. 

Resultatet blev, at vi måtte opgive vort projekt ved COP15-mødet. 

Jeg har dog et lille indslag, som viser, hvordan lyssætningen ville have set ud. Det kommer her.(Videoklip) 

Vores lokale indsats har også båret frugt i Hvidovre, hvor Hvidovre Vindmøllelaugs 3,6 MW mølle stod flot 

og funklende klar til klimatopmødet. Gennemførelsen af projektet i Hvidovre er endnu et godt eksempel 

på det gode samarbejde mellem flere parter med lokale ildsjæle som spydspidser i indsatsen. Flere af jer 

var med til Hvidovre Vindmøllelaugs første generalforsamling for alle de nye interessenter, og der var 

mødt mange interessenter frem. Det forventes, at projektet er fuldtegnet i april i år, hvilket betyder, at 



 

 
 

 
 

projektet er blevet fuldtegnet i løbet af ca. 6 måneder. Ikke mindst Middelgrundens interessenter har 

været en vigtig brik i projektets realisering både i form af det rentefrie lån, der blev ydet på vort 10-års-

jubilæums-interessentskabsmøde, og ved køb af andele i Hvidovre-projektet. Det skal I have mange tak 

for. Spørgsmålet er så, om vi nogensinde får vores penge igen? 

Det vil formanden for Hvidovre Vindmøllelaug, Erik Frølund-Thomsen, nu besvare. (*Se nedenfor) 

Tak til Erik for det formidable engagement, du har lagt i Hvidovreprojektet. Det har været meget vigtig 

for det positive forløb. 

Hvis der er nogle, der brænder inde med opsparede midler til et godt formål, så kan der stadig købes 

andele i Hvidovre-projektet, men vi nærmer os det punkt, hvor 90 % af andelene er solgt. 

Næste spørgsmål er herefter: hvor skal vi så være fødselshjælper for nye vindmøller i hovedstadsområdet? 

Vi har allerede nye initiativer i støbeskeen, og det vil formanden for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, 

Bent Lohmann, fortælle mere. (**Se nedenfor). 

Tak til Bent og held og lykke med det videre forløb. 

Sidste år gennemgik vi VE-loven i beretningen. Virkningerne af VE-loven, der sætter rammerne for 

opførelsen af nye vindmøller, har vist, at konsekvenserne af erstatning til naboer og hele procesforløbet 

efter loven sætter en kæp i hjulet for udbygningen af landvindmøller i en større stigningstakt. Det var 

politikerne advaret om. Lad os håbe, at loven vil blive justeret efter de indvundne erfaringer, så der kan 

dannes nye vindmøllelaug med landvindmøller. 

I 2010 vil der igen være mulighed for interessenterne for at besøge vindmøllerne. Den 20. juni 2010 er det 

vindmølledag, og traditionen tro vil vi hvert andet år gennemføre besøg på Middelgrunden.  Det er et 

større arbejde, og vi søger som altid frivillige hjælpere. I vil kunne hente nærmere information om 

arrangementet på hjemmesiden, og vi har ændret lidt på betalingsproceduren, hvor der vil være kontant 

afregning ved åstedet. Vi plejer at have godt vejr, så det har vi også bestilt i år. For fremtiden kunne vi 

måske aftale med Hvidovre Vindmøllelaug, at vi holder åbent hus på skift – hvert andet år. Så vil mange af 

interessenterne i de 2 laug kunne få fornøjelsen af begge arrangementer. Det vil vi foreslå Hvidovre 

Vindmøllelaug. 

Driftsmæssigt har vi som nævnt været inde i en stabil periode. Vi har fået en ny teknisk tilsynsførende, 

Jens Anker Hansen, som også tilser Lynettens vindmøller. Jens Anker har fået gennemført en del 

driftsmæssige forbedringer i møllerne. Hertil kommer, at vi har sat fokus på overvågningen af 

vindmølleparken. Er det nødvendigt med et stort forkromet overvågningssystem, eller skal vi nøjes med en 

standardudgave, sådan som andre vindmølleparker har det? Vi vælger det sidste med Danmarks 

Vindmølleforenings konsulenter som driftsleder på parken. Det vil blive indført i løbet af 2010. 

Transformersagen verserer stadig, men voldgiftsnævnet har meddelt syns- og skønsmændene – 2 

professorer fra England og Tyskland – at de skal være færdige den 1. april 2010. Hvis de ikke er færdige, 

risikerer de at miste retten til honorar. Mon ikke det sætter skub i tingene? Vi har da lov til at håbe. Hvis 

de nægter at medvirke, hvilket de så burde havde meddelt tidligere, så må vi på jagt efter andre 

eksperter. Sagen vil blive fulgt til dørs, medmindre der dukker nyt frem. 



 

 
 

 
 

Overgangen til ny administrator har fungeret efter hensigten. Vi var klar over, at der ville komme 

ekstraudgifter ved denne overgang. Sådan vil det altid være og set i det lys, har overgangen været 

tilfredsstillende. Der er fokus på kvaliteten af den sekretariatsmæssige betjening af interessenterne og 

ledelsen. Vi har indført én telefoneftermiddag om torsdagen for at koncentrere henvendelser til lauget, og 

vi har ændret hjemmesiden på en gennemgribende måde. Hjemmesiden skulle være mere tilgængelig end 

tidligere, og vi håber, at den virker efter hensigten. Og så var der lige klimatopmødet, hvor vi gerne ville 

vise en mere appetitlig udgave af hjemmesiden – det lykkedes, synes vi. 

En sidste glædelig nyhed for 2010 er, at møllerne har tjent sig ind i løbet af året – og det kan vi sige med 

sikkerhed. Det betyder, at den tilbagebetalingsperiode, som vi skitserede i tegningsmaterialet, har vist sig 

at være korrekt beregnet. Det kan vi kun være glade for. Nu skal vi så have sat indtjeningen i vejret på 

anden måde, fordi den garanterede støttebetaling på 43 øre/kWh også er ved at løbe ud. Derfor har vi af 

bestyrelsens midte nedsat en markedsføringsgruppe, som skal sælge ”grøn strøm” til interesserede 

købere. Vi regner med, at Middelgrunden i sig selv er ”brandet” over hele verden – undskyld det engelske 

udtryk, men sådan hedder det i dag – og at det derfor vil være muligt at finde en større energiforbruger, 

der vil kunne markedsføre sig som aftager af el fra verdens smukkeste og mest kendte vindmøllepark – 

tænk blot på, hvor mange gange den er afbilledet i forbindelse med COP15! Vi har allerede fået en 

tilbagemelding fra en større energiforbruger, der har læst vort nyhedsbrev, så det kommer langt omkring. 

Vi vil selvfølgelig vælge den energiforbruger, der i forvejen har lanceret en grøn profil. Kender I et godt 

firma, der har interesse i at købe grøn strøm, så henvend jer bare med navnet! 

Jeg vil afslutte med en særlig tak til mine ledelseskolleger for godt samarbejde. Vi er ved overgangen til 

ny administrator kommet ind i en ny gænge, og jeg synes, at vi har vist, at vi ikke er vanemennesker. Tak 

for det. Også en stor tak til administrationen ved Lene Vind og Winnie Carlsen, der sørger for at holde 

laugets daglige administration på rette kurs. I har gjort et formidabelt stykke arbejde for at sikre en 

smidig overgang af administrationen. Tak for det. 

Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens behandling.  

*Lånet kom hjem 

Formand for Hvidovre Vindmøllelaug Erik Frølund-Thomsen var mødt frem og takkede mange gange for 

den smukke og modige gestus, og for den tillid Middelgrundens Vindmøllelaug har vist Hvidovre 

Vindmøllelaug. ”Et smukt projekt – ikke mindst støttet af jer og jeg har taget en lille pose penge med!”. 

Erik Frølund overrakte herefter en stor check til Erik Christiansen, som takkede for samarbejdet. 

”Hvis I har penge til overs, er I velkommen til at investere i Hvidovre Vindmøllelaug - der er stadig lidt 

andele til salg – og det tyder godt, for vi har været konservative i tegningsmaterialet og produktionen ser 

ud til at blive bedre end forudset”.  

 

**Bent Lohmann, Miljøpunkt Indre by-Christianshavn, fortalte om Københavns Kommunes klimaplan og 

bestræbelserne på at reducere C02-udledningen. Aktive mennesker i Miljøpunkt Indre by-Christianshavn 

har taget initiativ til at etablere et laug med det formål, at arbejde for at forny energiforsyningen i Kbh. I 

lauget vil man samle ildsjæle og eksperter. I første omgang drejer det sig om vindmøllelaug for møller på 

Prøvestenen og Kalvebod Brygge. 

Interesserede er meget velkommen og de kan finde informationen på www.kvel.dk   

 

http://www.kvel.dk/


 

 
 

 
 

 

 

Spørgsmål fra salen 

 

Er der noget nyt om skattereglerne? 

Erik Christiansen (EC): Forhøjelsen er vedtaget i folketinget, men forslaget skal også sendes til en 

notifikation i EU, dog forventer vi at det bliver vedtaget snart. 

 

Hvordan med DONG og transformersagen? 

EC: DONG valgte at indgå et kompromis. 

 

Hans Christian Fink: Hvordan har lauget det med, at vi fører en sag vedrørende transformerne? 

EC: Det er aldrig sjovt, at føre en sag, men vi har det udmærket med situationen. 

 

Jørn Rasmussen: Kan I fortælle lidt mere om hvad der sker i sagen? 

EC: Som der står i nyhedsbrevet, venter vi nu på en redegørelse fra syns- og skønsmændene. 

 

Mogens Møller: Foreligger der en driftsplan for mølleparken og omfatter den også løbende fornyelser, så 

man ikke om ti år står med møller, der ikke duer mere? Er tænkningen stadig mere ad-hoc eller har man 

overvejet at gå over i en driftsfase. 

EC: Siden 2001 har vi været i en driftsfase. Hovedparten af ledelsens møder handler om driften af 

møllerne. Vi er jo interesseret i, at møllerne også står der i 2025. 

Jens Anker Hansen (JAH): Vi har to serviceeftersyn og i løbet af det seneste års tid har vi besluttet, at 

installere nogle olie-absorbere, fordi de kan være med til at forlænge vingernes levetid. (JAH er formand 

for brugergruppen af ejere af Bonus-/Siemens-møller). 

HC. Sørensen (HC): Hvor der har været nogle kendte problemer, henvender Siemens sig og udbedrer 

skaderne. I principperne skal møllerne jo tages ned, når de er 25 år, men fundamenterne har jo en levetid 

på 50 år. 

 

Finn Løytved: 

EC: Selve udskiftningen af vindmøller, det tror jeg ikke, at vi kommer ud for, da der er givet en bestemt 

koncession fra Energistyrelsen. 

 

Rasmus Vand: Jeg vil opfodre til, at der kommer noget mere omkring driften på hjemmesiden. Har man 

tanker om levetids-forlængelser – det er vel noget, man skal spørge generalforsamlingen om? 

EC: Vi holder de driftsprogrammer, som Siemens kører efter. Selve optimeringen – der lytter vi til andre 

med lignende møller og holder os løbende orientering. 

 

Rasmus Vand: Det er jeres holdning, jeg spørger til. 

Per Vølund (PV): En af de ting man tænker på, når man overvejer driftsforlængelser – det er forskellen 

mellem indtægter og udgifter. Når vindmølleforeningens beregninger går på, at de to ting mødes omkring 

de 20 år, så er det nok ikke helt forkert. Hvis punktet kan forlænges til 25 år, så er det jo fint. Vi forsøger 

at levetids-forlænge så længe vi kan og når de to punkter krydser hinanden – så skal vi overveje om 

møllerne skal erstattes. Indtil videre forsøger vi at vedligeholde parken godt – vi er faktisk rigtig gode til 

det i sammenligning med andre havvindmølle-parker. Vi har visioner om, at vores park holder noget 

længere, selvom projektet fra starten har været sat til at holde i 25 år. 



 

 
 

 
 

 

H. Jensen: Jeg har forstået det sådan, at der efter 25 år, var en aftale om, at det hele blev overleveret til 

DONG? 

EC: Det er ikke korrekt. Både DONG og lauget har koncession til at have møller på placeringen i 25 år og 

herefter har vi mulighed for at forlænge koncessionen. 

 

Mogens Møller: Jeg vil gerne være på forkant med problemerne – arbejder I med en plan for, hvordan 

forcerer vi det her? 

Hanne Moltke (HM): En af de fantastiske styrker vi har haft er, at vi er græsrødder – derfor er det et 

superrelevant spørgsmål. Det har været ”learning by doing” – men vi er blevet dygtigere undervejs til 

driften – også takket være jer. Når vi egentlig til ”drift” i løbet af de 20 år! Jeg synes, vi bliver dygtigere 

og dygtigere hele tiden. 

PV: Jens og jeg har tænkt på at søge penge til at finde metoder til at levetids-forlænge – for det er svært 

at få vores fritid og arbejdet til at hænge sammen. Det er en branche-ting og mange ønsker at få dette 

emne belyst. 

 

Finn: I forbindelse med salg af strøm fra møllerne, kan jeg nævne Nordisk Novo – de går meget ind for 

grøn strøm, så det var måske en ide, at kontakte dem? 

 

Beretningen blev vedtaget med akklamation. 

 

4. Forelæggelse af regnskab og budget 

Per Vølund viste kurven for produktionen i 2009 og starten af 2010. På et tidspunkt i sommeren 2009 lå 

produktionen meget lavt – og det samme sker ved starten af 2010. Indtægten ligger dog lidt bedre end 

budgettet. 

 

Gennemgang af regnskabet, som det er udsendt. 

Konklusionen på gennemgangen var, at hele forskellen ligger i ekstra udgifter til vedligehold. 

 

PV: Det vi har brugt af penge på vedligehold, er især til uforudsete udgifter og udkald. Det er blevet en 

million kroner dyrere. Årsagen er, at møllerne bliver ældre og at priserne er dyrere.  

 

JAH: Der er gået en del kondensatorer. 

 

Frank Thomsen: Hvorfor bliver møllerne afskrevet efter lineær metode og ikke saldometoden? 

Bjarne U. Pedersen, Partner Revision: Den lineære metode, hvor møllerne afskrives med lige store beløb 

over 20 år er det almindelige i et regnskab, der aflægges efter driftsøkonomiske principper. Vi bruger 

derimod saldometoden i skatteregnskabet efter gældende skatteregler. 

 

Niels Stilbjerg: Ekstraudgifterne til administration er væsentlig hørere – er det en engangsforetagelse? 

EC: Ja, det er det. Der har været aflønning til dem, der har overdraget administrationen og ekstra timer 

til den nye administration i forbindelse med indkøringen. 

 

Interessentskabet vedtog regnskabet. 

 

Gennemgang af budgettet, som det er udsendt. 



 

 
 

 
 

 

Frank Thomsen: Kunne man benytte emails til udsending for at spare på portoen? 

EC: Der er mange, der ikke har Internet adgang – og mange vil fortsat gerne have materialet med post. 

 

Spg: Hvad hvis voldgiftssagen bliver afgjort med 75 procent af det rejste krav til lauget? 

EC: Det betyder 12 millioner kroner! 

 

Dorete Jensen: Hvad bliver prisen, når aftalen om 43 øre pr. kWh ophører? Hvor lang er en 

bindingsperiode? 

EC: Vi kender ikke prisen, men det bliver på det frie markeds vilkår. 

HC: Man kan selv vælge en periode.  

 

Finn Løytved: Er det klogt, at vi kun budgetterer med 400.000 kroner til vedligehold, når man tænker på 

transformersagen? 

EC: Vi har allerede én transformer klar – så de 400.000 kroner er afsat til udskiftningen. 

 

SP: Jeg kan forstå, at bestyrelsen har et godt samarbejde med Hvidovre Vindmøllelaug, kan det ikke give 

nogle fordele. 

EC: Klart at vi har et godt samarbejde med Hvidovre – men også med Samsø og der får vi nogle fordele, 

men vi henter viden ind mange steder fra. 

 

Niels Stilbjerg: Jeg vil henstille, at man i det officielle regnskab sætter nogle nøgletal op pr. andel, så det 

bliver nemmere at overskue. 

PV: Det prøver vi på. 

Bjarne U. Pedersen, Partner Revision: Det tager vi med i overvejelserne. 

 

Budgettet blev vedtaget med akklamation. 

 

5. Indkomne forslag 

At give bestyrelsen bemyndigelse til at give stafetten videre til etablering af et nyt laug, når 

Hvidovre Vindmøllelaug har tilbagebelalt lånet på 150.000 kroner. 

 

EC: Det er jo et spørgsmål, om dette er en vandrecheck – derfor beder vi jer om en bemyndigelse til at 

udstede en check – et lån – til et nyt laug. 

 

Knud Henrik Strømming: Jeg vil foreslå, at man forøger checken til 250.000 kroner. 

EC: Hvis vi skal gøre det højere, skal det indstilles på næste generalforsamling. 

 

L. Særmark Thomsen: Er det til havvindmøller eller landmøller? Er området ved Amager ikke fredet? 

EC: Det kunne være landmøller ved Amager. 

Bent Lohmann: Den første del af området er ikke fredet, men der bliver nu lavet en VVM-undersøgelse. 

 

Finn Løytved: Jeg vil gerne protestere imod landvindmøller – som medlem af Danmarks 

Naturfredningsforening. Vi er rige nok til at opstille dem på havet. Ikke flere vindmøller på land. 

 

Spg: Er der en definition på hvor langt der skal være til land, hvis en mølle er en havvindmølle? 



 

 
 

 
 

EC: Når vindmøllen står i vandkanten, er det en havvindmølle. 

 

Spg: Er det muligt, at diskussionen kunne fortsætte på hjemmesiden? 

 

Rasmus Vand: Jeg vil gerne give min støtte til vindmøller i København. Måske skal man være lidt skarpere 

på proceduren – måske skulle man vide, hvilke projekter man gerne vil støtte. 

 

HM: Jeg synes, at vi skal tage dette til efterretning – og diskussionen fortsætter. 

 

JL: Jeg vil gerne argumentere for, at ledelsen får bemyndigelse til at give pengene videre. 

Procedure-mæssigt er det overholdt – det burde måske være klargjort, at det var bestyrelsen, der stillede 

forslaget. 

 

EC: Jeg tror, at vi trækker forslaget og genfremsætter det til næste år med nogle konkrete placeringer. 

 

Knud Henrik Strømming: Så tror jeg, at jeg fastholder at forslaget skal til afstemning – hvis møllen sættes 

op i kanten af vandet. Vindmøller vil pynte det pågældende sted på Amager. 

 

Arne Vinten: Var det ikke en mulighed at støtte et projekt i Køge? 

 

 

Det med dagsordenen udsendte forslag gik til afstemning. 58 for og 6 imod. 

 

HM: Jeg synes, at det var værdifuldt, at vi havde denne diskussion – det betyder, at vi har hørt jer. 

 

6. Valg af ledelse 

Erik Christiansen og Hanne Moltke er på valg og genopstiller. 

Valgt med akklamation. 

 

Valg af to suppleanter. 

Hans Ove Dyhring og Alfred Christensen genopstiller som suppleanter. 

Valgt med akklamation. 

 

7. Valg af to interne revisorer og 1 revisorsuppleant 

Jørgen Kragh Pedersen og Hans Christian Fink modtager begge genvalg som interne revisorer. 

 

Mogens Hink modtager også genvalg som intern revisorsuppleant. 

 

8. Eventuelt 

Knud Hein: Synes det var et godt forslag ledelsen havde fremsat. Stor applaus til ledelsen. 

Dam: Fundamenterne er vel oprindeligt skabt til 2 MW-møller. 

HC: Hvis vi sætter større møller op, kan fundamenterne ikke holde til vægten – fundamenterne er 

dimensioneret optimalt. 

EC: Der er jo også den mulighed, at man udvikler en mere energieffektiv vindmølle. Det er blevet nævnt, 



 

 
 

 
 

at vindmøllerne udvikles uden gear og der må forventes andre teknologiske landvindinger. Det er ikke 

utænkeligt, at man kan udbygge fundamenterne – at de kan holde 37 år er jo ikke så meget. 

Knud Henrik Strømming: Har I noget bud på om de klimaforandringer, man kan registrere indenfor de 

næste 20-30 år, vil påvirke vindmøllerne. 

PV: Hvis nu vandstanden stiger – så har vi ikke mere is, så vi har ikke de store problemer med 

klimaforandringer. 

JAH: Fremviste fotos af frostskader fra vinteren 2010, hvor wires er knækket og en stige er blevet ødelagt. 

Knud Henrik Strømming: Hvad med kraftige storme?. 

HC: Det er helt rigtigt, at hvis vi får flere store storme, vil møllerne gå i stå, ,em vi har faktisk ikke flere 

store storme, selvom mange tror det. 

Dirigenten Jens Larsen takkede for et godt møde. 

 

København den 24. marts 2010. 

 

Jens H. Larsen, dirigent    Lene Vind, referent 

_______________________________   _____________________________ 


