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Torsdag den 21 . marts 2013
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. Alternativt medbringes 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 2012 til godkendelse .
 Indlæg fra teknisk driftsleder Pernille Susgaard om driften af møllerne i 2012 .
 
4. Forelæggelse af regnskab og budget
    
5. Indkomne forslag . 

 Pause m. kaffe/te og kage

6. Valg af ledelse i ulige år .
 Hans Christian Sørensen, Alfred Christensen og Per Vølund er på valg og genopstiller . 

 Valg af to suppleanter .
 Hans Ove Dyhring genopstiller som suppleant .
  
7. Valg af to interne revisorer og en 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 .

 Vi gør opmærksom på, at årsrapporten i år, vil være tilgængelig på hjemmesiden . 

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 og rådighed i 2012
Årsproduktionen for Middelgrundens vindmøller i 2012 
er på 44 .703 .275 kWh . Det er 92% af den gennemsnitlige 
årsproduktion vi har set fra møllerne siden, de blev sat i 
drift for 12 år siden . Det er desværre en produktion, som 
vi ikke kan være rigtig tilfredse med . Første halvår af 
2012 starter med en pæn produktion som minder om den 
vi så i 2011. Andet halvår af 2012 har vi haft flere måneder 
hvor vindens energiindhold har ligget væsentlig lavere end 
hvad vi så i 2011 . Her er specielt august og december ramt . 
Vindenergien for Sjælland har i 2012 ligget på 95,25% . 
Til sammenligning med produktionen fra 2011 var vind-
energien for Sjælland 100,6% . 

Årets produktion
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Desuden led vi i andet halvår af 2012 store produktions-
tab, da mølle 16 i slutningen af juni knækkede en vinge-
bolt . Udskiftningen af denne, og udbedringer af de skader 
den knækkede vingebolt forårsagede, trak ud og møllen 
kom først i drift igen d . 3 . september 2012 . 

El priserne
Prisen på el-markedet siden sommeren 2011 har været for 
nedadgående . Dette skyldes dels en mindre efterspørgsel 
efter el i industrien, men først og fremmest, at der har 
været meget vand i de norske og svenske reservoir bag 
vandkraftværkernes dæmninger sammenhold med en sen 
vinter . Når først det bliver koldt, stiger efterspørgslen ef-
ter el i specielt Norge og Sverige, og samtidigt stopper 
tilførslen af regn til vandkraftværkerne .

Vi oplevede lige efter julen 2012 en situation, hvor vi to 
dage i træk havde negative el-priser på op til 1,49 kr/kWh, 
hvilket kostede Middelgrunden godt 288 .000 kr .  

Prisen i øre/kWh for el på spot-markedet i Øst Danmark i 2012. Gennemsnit 
24,8 øre
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Budget 2012, resultat 2012 og budget 2013
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Fra ledelsen
Besøg ved møllerne
Det har været et travlt år med ca . 40 sejlture og foredrag . 
De besøgende ønsker primært at høre om den danske 
model for lokalt ejerskab . Dette kombineres ofte med en 
sejltur ud til møllerne . Vi har bl .a . haft besøg af delega-
tioner fra Japan, Kina, USA, Østrig, Frankrig, og Bhutan . 
Også den svenske bistandsorganisation SIDA kommer på 
besøg, når de holder kursus om miljøforhold og energi-
produktion for udviklingslandene .
Delegation der fik mest omtale i medierne (DR og TV2) 
var fra den japanske provins Fukushima . DONG Energy 
stod for arrangementet, hvor guvernøren og en række 
embedsmænd kom for at høre om etableringen af el-pro-
duktion baseret på vedvarende energi og lokalt ejerskab .  
Også flere europæiske politikere er interesseret i den dan-
ske model, bl .a . fordi man kan se at lokalt ejerskab giver 
en mere positiv holdning lokalt til vindmøllerne . 
Man kan læse mere om besøgene på hjemmesiden . 

Åbent hus
Søndag den 17 . juni holdt vi åbent hus, og omkring 190 
andelshavere og venner tog mod tilbuddet om at besøge 
møllerne . Det gode skib ”Findus” sejlede hver time fra 
Amager Strandpark med op til 35 deltagere . 
Vi var forholdsvis heldige med vejret, en enkelt tur ople-
vede vi dog kraftig regn, men heldigvis drev tordensky-
erne nordover . Dog blev nerverne sat på prøve på den 
første tur da Findus’ navigationssystem pludselig gik i 
sort. Nu er det jo ikke vanskeligt at finde møllerne, men 
navigationssystemet er helt nødvendigt, når der skal læg-
ges til ved møllerne . Heldigvis kom system i gang igen 
efter at kaptajnen havde genstartet computeren .
Stor tak til de frivillige, der hjalp med indcheckning, 
fortæring, som guider på sejlturen og ved opstigning i 
møllerne . Også tak til Arbejdernes Landsbank som spon-
serede gratis vand til alle . Vi planlægger at gentage ar-
rangementet i 2014 formodentligt 3 . søndag i juni .

Andelshaverne lytter til formandens 
beretning på Interessentskabsmødet.

En finsk-russisk gruppe fik i november 
nærkontakt med møllen, da de i den 
bidende kulde kom op på møllens fun-
dament, sammen med Hans Christian 
Sørensen. 
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Transformersagen
Nu skulle det være ganske vist! I foråret 2013 er der be-
rammet retsmøder i både voldgiftsnævnet i København 
og i byretten i Kolding . Dermed er der forhåbning om, at 
vi kan få en afgørelse af sagen, efter mere end 10 år i va-
destedet . Det er bestemt ikke nemt at være vindmølleejer, 
når dele af vindmøllerne ikke virker efter hensigten, og 
der skal gøres ansvar gældende .
Der verserer to sager fordi sagen mod Siemens er anlagt 
ved voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, 
mens sagen mod DONG er anlagt ved byretten . Vi har 
forsøgt at samle sagerne, men DONG har modsat sig dette . 
Det betyder flere udgifter til at føre sager, og er vel udtryk 
for, at der har været et håb om, at vi ville opgive sagerne 
pga . kompleksiteten og økonomien . Det gør vi ikke!
Forsikringsselskabet har dækket en del af sagsomkostnin-
gerne, men hovedparten er dækket af lauget . Vi har selv-
følgelig gjort gældende, at vi vil have dækket udgifterne, 
ligesom vi vil have dækket udgifter og tab ved udskiftning 
af de mange udbrændte transformere .
Voldgiftsnævnets sagsbehandling er desværre lukket for 
offentligheden, mens sagen ved byretten er offentlig . Vi 
offentliggør datoerne og vil opfordre alle til at møde frem 
foran byretten i Kolding . Det er ganske enkelt uanstæn-
digt, at sagen har verseret i så mange år med betydelige 
udgifter for lauget .
Voldgiftsnævnets afgørelse kan ikke ankes, mens byret-
tens dom vil kunne ankes til Landsretten . Vi er altså ikke 
sikre på, at sagen mod DONG slutter ved de almindelige 
domstole!
Når sagerne er afsluttet, bør vi udarbejde en beskrivelse 
af det ofte farceagtige forløb, sagerne har haft . Det kan 
måske være brugbart for andre laug, der overvejer at køre 
sager vedrørende mangler ved vindmøller . Igennem de 
sidste år har vi fået mange henvendelser om hvordan vi 
har håndteret sagerne dem . Henvendelserne er altid sluttet 
af med ”god vind til jeres sag!” 
Der vil være mange i vindmøllebranchen, der vil følge 
sagen fra sidelinjen .
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Nyt vindmøllelaug ved prøvestenen
Et nyt vindmøllelaug har set dagens lys på Prøvestenen . 
Projektet er startet af HOFOR (tidligere Københavns 
Energi (KE) . Det nye laug er forankret i lokalområdet 
med formanden Lasse Rossen, fra Miljøpunkt Amager . 
Det er vedtaget at opstille 3 møller på ca . 115 meters højde 
ved volden ud mod Amager Strandpark . Hver af møllerne 
får en årlig produktion på ca . 5 mil . kWh .
Planen er, at én af de 3 møller skal ejes af lauget . Sam-
arbejdet foregår på samme konstruktive måde, som ved 
etableringen af andre laug . Forskellen er, at det formelt 
her er HOFOR der alene står for opførelsen .
Hvis du er interesseret i lauget kan du enten skrive til 
kontakt@provestenen .dk eller holde øje med laugets 
hjemmeside www .provestenen .dk .

EU-projekt REScoop 20-20-20
Sidste år skrev vi i nyhedsbrevet, at Middelgrunden var 
kommet med i et nyt EU Projekt . Projektet har for alvor 
taget fart i 2012 og har fået navnet RESCoop 20-20-20 . 
Middelgrunden er partner i projektet, hvis primære formål 
er, at kortlægge og fremme energikooperativer i Europa . 
Erik Christiansen og Lene Vind deltog i april 2012 i et 
møde i Antwerpen, hvor de første tanker og ideer tog 
form . I oktober var Erik Christiansen og Julia Bjerre Hunt 
til møde i Manchester, hvor det endelige charter blev fær-
diggjort og underskrevet . Der blev også udvalgt nogle 
pilotprojekter, som i RESCoop ånden skal opstartes i de 
kommende år . Fra Danmark blev et solenergiprojekt i en 
boligforening i Hvidovre valgt, og Erik Christiansen skal 
være mentor på projektet fremadrettet . 
I efteråret 2013 skal der afholdes møde i København, 
hvor det blandt andet er meningen, at partnerne skal ud og 
besøge Middelgrunden . På hjemmesiden www .rescoop .
eu kan man læse meget mere om projektet . 

På REScoop mødet i Manchester i ok-
tober 2012, stod der blandt andet fold-
ning af papir-vindmøller til uddeling 
på programmet. 

Udsigt fra møllerne 

Prøvestenen på Amager



Fra sekretariatet 
Ændring af oplysninger 
Lauget får ikke automatisk besked fra bankerne om nyt kontonummer eller bankskifte, og det 
resulterer ved hver udbetaling af afkast i, at lauget får penge retur . Genudbetalinger koster 
tid og penge til administration, og derfor er der et gebyr på 150 kr . på disse, som fratrækkes 
udbetalingen . 
Vi vil opfordre alle til at tjekke deres kontooplysninger på servicebrevet, og i øvrigt løbende 
opdatere deres bankforhold og andre personlige oplysninger . Dette kan gøres på hjemmesiden 
under ’ændring af oplysninger’ eller ved at sende sekretariatet et brev eller mail .

E-mail
Flere og flere andelshavere benytter e-mail, derfor vil lauget meget gerne modtage en e-mail, når 
du får en mailadresse eller ændrer den nuværende . Dette kan gøres via ’ændring af oplysninger’ 
på hjemmesiden, eller ved at sende en mail til lauget@middelgrunden .dk .
Indtil vi er sikre på, at størstedelen af andelshaverne har e-mail, kommer nyhedsbrevet stadig 
med posten, selvom det er dyrt i porto . Hjemmesiden er dog stedet, hvor øvrige nyheder og 
oplysninger vil være at finde. 

Salg og overdragelse af andele 
Køb og salg af andele foregår via ’Handelsplads’ på hjemmesiden . Her kommer køber og sælger 
i kontakt med hinanden, og der er løbende aktivitet på handelspladsen .
Overdragelse/salg af andele kan ske hele året, overdragelsesdatoen 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 sælgeren sker den 1 . april . Ved overdragelse den 1 . oktober 
vil den sidste udbetaling til sælgeren sker den 1 . oktober . 
Overdragelseskontrakten ligger på hjemmesiden . Når den er udfyldt af begge parter og indsendt, 
godkendes overdragelsen af sekretariatet på en mail . Såfremt kontrakten er indsendt med en 
fremadrettet dato for overdragelsen, vil den endelige bekræftelse blive sendt på en kopi af over-
dragelseskontrakten, omend først ca . en måned efter hhv . den 1 . oktober eller 1 . april . 
Køber betaler et gebyr på 400 kr . for salg/overdragelse af andele, hvilket gælder uanset omstæn-
dighederne . Læs mere om salg og overdragelse på hjemmesiden . 

Nye ansigter 
Vi har i vindmølleadministrationen fået to nye ansigter . Julia Bjerre Hunt har overtaget jobbet 
fra Lene Vind som kommunikationsmedarbejder, og Britta Pedersen laver primært opdateringer 
af databasen .


