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Praktisk info
Middelgrundens Vindmøllelaug I/S
C/o Alfred Christensen
Mælkevejen 77
1440 København K
www.middelgrunden.dk
e-mail: lauget@middelgrunden.dk

Revision
Partner Revision, Brande
Hans Christian Fink, intern revisor
Jørn Rasmussen, intern revisor
Mogens Hink, intern revisorsuppleant

Lauget
40.500 andele
8196 andelshavere
Ledelse
Erik Christiansen, formand
Per Vølund, næstformand
Hanne V. Moltke
Hans Christian Sørensen
Christian Bille Jendresen
Alfred Christensen, suppleant
Hans Ove Dyhring, suppleant
Lars Bülow Jørgensen, teknisk driftsleder

Administration
C/o Lene Vind Kommunikation
Kronborg 17A, 1.
3000 Helsingør
Tlf. 2117 7170
E-mail: vindmoller@outlook.dk
Telefontid: Torsdag kl. 10-14
Økonomi & overdragelse
Marian Schønning
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup
e-mail: marian.schoenning@mail.dk
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Vejviser

Kursuscenter Rysensteen. Rysensteensgade 3, København K.
Udsnit fra Krak.dk

Igen i år bliver interessentskabsmødet afholdt i Kursuscenter Rysensteen, Rysensteensgade 3 i København.
Lige inden for døren går en trappe op til venstre og forenden af gangen ligger den store sal til højre. Her vil mødet
finde sted.
Kursuscenter Rysensteen tilhører Frivilligt Drenge- og PigeForbund, FDF. Administrationen holder til på adressen og
husets faciliteter benyttes også af FDF-spejderne, når de
er på lejrskole i København.

Tog

Det er lettest at ankomme med tog til Københavns
Hovedbanegård, som ligger 800 meter fra lokalerne i Rysensteensgade.

Parkering

Parkering er dyrt og det kan være besværligt overhovedet
at finde en p-plads omkring Rysensteensgade. Nærliggende p-pladser er bag Glyptoteket og i gaderne mellem
Københavns Politigård og Tivoli.
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Indkaldelse til interessentskabsmøde
Indkaldelse til interessentskabsmøde i Middelgrundens Vindmøllelaug I/S den 30. marts 2016

Kære andelshaver,

Du indkaldes hermed til Middelgrundens Vindmøllelaugs interessentskabsmøde onsdag den
30. marts 2016 i Kursuscenter Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 København V..
Indskrivningen starter klokken 18.00.
Du bedes venligst medbringe servicebrevet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse. Heraf
fremgår dit andelshavernummer og her kan du også se, hvilke kontaktdata og kontonummer vi
har registreret på dig i laugets database. Kan du ikke finde brevet, kan du alternativt medbringe
anden personlig identifikation.
Klokken 19.00 vil laugets formand Erik Christiansen byde velkommen og herefter er dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Ledelsens beretning samt orientering om driften
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag: Der er ikke modtaget nogen forslag.
Pause med kaffe, te og kage
6. Valg af ledelse i lige år:
Erik Christiansen og Hanne Vibeke Moltke er på valg og genopstiller.
Valg af to suppleanter
Hans Ove Dyhring og Alfred Christensen er på valg og genopstiller.
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant
Hans Christian Fink er på valg og genopstiller ikke. Jørn Rasmussen modtager genvalg som intern
revisor. Mogens Hink modtager genvalg som revisorsuppleant..
8. Eventuelt
Med venlig hilsen
ledelsen
København den 3. februar 2016
5

Årets produktion
Produktionen for Middelgrundens vindmøller i 2015 blev 47.461.169 kWh
En tilfredsstillende produktion, som kommer af et godt vindår med 13 % mere vind end normalåret
samt at møllerne ikke stod stille i alt for lange perioder.

Produktionen måned for måned

Markedsprisen for 2015 og de kommende år
Den månedlige markedspris (inklusive kompensation for balance) på vind-el har gennem 2015
været svingende fra 6,8 øre/kWh til 21 øre/kWh. Totalt har vi over året fået 30 øre/kWh, idet vi,
når prisen er under 36 øre/kWh, får tillagt 10 øre/kWh i form af CO2-kompensation. Det er 3 øre/
kwh mindre end i 2014.
I 2015 har vi været tilmeldt Vindenergi Danmarks ’kvartalspulje’. Vindenergi Danmark sælger
produktionen på markedet kvartalsvis forud. Det betyder i gennemsnit en bedre afregningspris
for os, end vi kan få ved løbende at sælge til den øjeblikkelige markedspris.
Vi har vurderet, at dette system giver os bedst sikkerhed for ikke at havne med meget lave afregninger, som f.eks. i juli måned, hvor produktionen var meget høj, men spotprisen var meget lav.
I 2015 var markedsprisen påvirket af meget store mængder nedbør i Norge og det nordlige Sverige,
således at der var overskud af el fra vandkraftanlæggene også på dage med megen vind i Danmark.
Desuden har prisen på kul, olie og gas været meget lav. Derfor har prisen for el været meget lav.
En analyse fra Energinet.dk har vist, at prisen på el i Danmark kun i 10 % af tiden er påvirket af
den danske elproduktion. 50 % af tiden er prisen fastlagt af produktionen i Norge og Sverige, og
i 20 % af tiden er prisen fastlagt af produktionen i Tyskland. Kun i 20% af tiden er prisen fastlagt
af det samlede udbud af produktion i Norden (inkl. Danmark) og Tyskland.
Det betyder, at Danmark har Europas laveste elpris, hvilket naturligvis ikke er en fordel, hvis man
er elproducent. På længere sigt, dvs. frem til 2020, er der intet der tyder på, at prisen vil stige.
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Energistyrelsens basisfremskrivning af elprisen. Bemærk at den sorte kurve er den, der afspejler hvad
markedet forventer.

Det, der kunne få prisen til at stige udover stigninger på kul, olie og gas, er
først og fremmest, hvis Norge og Sverige blev ramt af tørke - lidt regn og sne,
så der ikke kommer så meget vand til
vandkraftanlæggene. Alene forskellen
af importeret el mellem et tørt år og et
vådt år udgør 5 TWh/år, hvor Danmarks elforbrug i 2014 var på 33,5 TWh. Et andet forhold, der
kunne forbedre situationen er, hvis der blev anlagt flere højspændingskabler mellem Nord- og
Sydtyskland, og mellem Danmark og Holland / Storbritannien, hvor prisen på el er langt højere
end i Danmark. Da sådanne anlæg tager flere år at bygge, er der således ikke større håb om en
stigning de næste 3-4 år.
En forbedring af elprisen vil også kunne ske, hvis vi i Danmark begyndte at anvende mere el de
dage, hvor prisen er meget lav (hvor der er megen vind). Dette kan ske ved at justere på afgiftssystemet i Danmark, således at det f.eks. kan betale sig at anvende el til opvarmning via varmepumper i fjernvarmeanlæg. I dag eksporteres denne el typisk til Norge og Sverige til meget lave priser.
For at gøre situation endnu værre, vil vi fra 2016 kun få 1,3 øre/kWh som kompensation for
balanceomkostninger, og når møllerne er 20 år gamle, falder både denne kompensation og den
såkaldte CO2-tiøre bort.

Drift af møllerne i 2015
Driften af møllerne på Middelgrunden har været udfordrende i 2015. Flere komponenter har
krævet mange reparationer. Det betyder udgifter til materialer og reparationer samt megen udetid og dermed manglende indtægter. Samarbejdet med servicefirmaet PMT forløber fint, og der
bliver taget aktion, når fejl opstår. Generelt er der taget hånd om nogle væsentlige problemer og
omfanget af fejl er reduceret. Det skal bemærkes, at PMT overtog service af møllerne i efteråret
2014, og det har været nødvendigt at rette op på nogle forkert udførte reparationer foretaget af
det tidligere servicefirma.
Af større opgaver kan nævnes udskiftningen af hovedlejet på mølle 19. Læs mere om det på side 11.
I starten af året havarerede et stort antal krøjedrev og krøjemotorer. Fejlen skyldes, at krøjesystemet kan køre videre, selvom en bremse på en krøjemotor, en krøjemotor eller et krøjedrev er
defekt. Dermed overbelastes systemet og andre dele af systemet fejler. For at forbedre driftsikkerheden bliver bremserne på krøjemotorerne løbende udskiftet til en mere holdbar type, og
dette har haft en god effekt.
Foranlediget af uheldet på en mølle syd for Samsø, hvor møllehat og rotor løsnede sig og faldt
i vandet, er Middelgrundens svejsninger blevet undersøgt. Der er heldigvis ikke blevet fundet
nogen fejl. Bonus monterede kort tid efter idriftsættelsen en forstærkning af topflangen for at
reducere udbøjningerne. Dermed forventes det, at samme fejl ikke kan opstå på Middelgrunden.
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Budget 2015, resultat 2015 og budget 2016’
Produktion

Budget 15
kWh 40.000.000

Indtægter:
Salg af el
Renter
Diverse
Driftsindtægter i alt

Resultat 15
Forslag budget 16
kWh 47.461.169 kWh 43.500.000

kr. 13.920.000
70.000
4.000
13.994.000

kr. 14.456.114
52.223
176.509
14.684.846

10.875.000
40.000
4.000
10.919.000

Udgifter:
Mølle vedligehold
36kV vedligehold
Vedligehold -sejlads
Driftsledelse
Elforbrug
Forsikring
Informationsmaterialer
Forsendelse, porto & gebyr
Møder og ledelse
Administration
Revision
Kontingenter
Driftsudgifter i alt

5.000.000
125.000
1.200.000
200.000
135.000
700.000
35.000
70.000
40.000
300.000
75.000
42.000
7.922.000

7.917.342
56.081
2.023.251
172.998
83.906
690.757
38.824
57.306
19.472
275.594
70.200
44.849
11.450.580

5.000.000
125.000
1.000.000
200.000
130.000
700.000
40.000
60.000
25.000
450.000
75.000
46.000
7.851.000

Resultat
Henlæggelser
Årets resultat efter henlæggelse

6.072.000
0
6.072.000

3.234.266
0
3.234.266

3.068.000
0
3.068.000

Årets resultat efter henlæggelse pr andel
Udbetaling pr. andel

150

80

76

Bemærkning til budget 2016

1) 43.500.000 kWh afregnet til i gns. 0,25 kr/kWh
2) Uafhentede udlodninger mere end 5 år gamle
3) PMT + 3 Mkr til hovedlejeskift
4) Danmarks Vindmølleforening & Eltel
5) PMT/Fønix
6) Internt elforbrug i møllerne
7) Maskin-, driftstabs- og ansvarsforsikring

kr 150

Kr 50

8) Nyhedsbrev
9) En årlig udsendelse til andelshaverne
10) Interessentskabs- og ledelsesmøder
11) Inklusiv 175.000 kr. til 20 års-fest
12) Partner Revision
13) Danmarks Vindmølleforening
14) 75 kr/andel brugt til hovedlejeskift
(resultat15)

Årsrapporten findes i sin helhed på hjemmesiden www.middelgrunden.dk
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Kr 75

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

Nyt fra ledelsen
Årlig udbetaling af overskud
Sidste år fremlagde ledelsen et ønske på interessentskabsmødet om, at udbetalingen reduceres til en gang om året den 1. april, for at
spare på udgifterne til administration i forbindelse med udbetalingen.
Der var opbakning til ændringen og det er forklaringen på, at der ikke blev indsat et beløb
den 1. oktober 2015 fra el-salget i første halvdel
af 2015

Folkeejede energiselskaber
Efteråret 2015 satte folkeejede energiselskaber
som Middelgrundens Vindmøllelaug i centrum.
Sammen med Kooperationen arrangerede
lauget en konference om folkeejede energiselskaber. Til denne kategori af selskaber hører
vindmøllelaug, fjernvarmeselskaber og solcellelaug, og alle typer selskaber mødtes for første
gang til en fælles konference den 16. november
2015 på Christiansborg. Det blev en spændende
dag med mange gode præsentationer af de udfordringer, som de folkeejede energiselskaber
står over for. Selv om vi har vores virke indenfor
forskellige energileverancer, så har vi det til fælles, at vi søger at gøre vores stemme gældende
i energidebatten og energipolitiken – en stemme, der ikke har ørenlyd i alle sammenhænge.
Ved at gå sammen kan vi formentlig få større
stemmevægt.
Konferencens 66 deltagere fra de forskellige
selskabstyper var enige om, at konferencen
skulle gentages, og der var enighed om at markedsføre konferencen bredere for at tiltrække
flere deltagere. Indlæggene kan læses på vores
hjemmeside.
Europaparlamentet inviterede til seminar den
19. november 2015 om samme emne. Formålet
med seminaret var at give Europaparlamentet
et overblik over de forskellige befolkningers en-

gagement i energipolitikken i EU. Der tænkes
gennemført bredere rammer for befolkningers
deltagelse i energiprojekter i EU.
Formanden, Erik Christiansen, deltog med et
indlæg om de mange forskellige folkeejede
energiselskaber, som Danmark har, og hvad de
har betydet for den danske energipolitik og den
danske befolknings engagement i spørgsmål
om energi.

COP21
Under COP21 blev Middelgrunden igen inviteret til at deltage med indlæg og i en paneldebat om folkeejede energiselskaber. Det var
den franske organisation Enercoop, der stod
bag konferencen den 10. december 2015 om
”energidemokrati”. Enercoop er et af de første
folkeejede energiselskaber, der køber elektricitet baseret på vedvarende energi og sælger den
til organisationens medlemmer (ca. 25.000).
Middelgrunden var valgt som et af de 3 førende folkeprojekter i Europa, og Erik Christiansen
deltog derfor i konferencen med indlæg og deltagelse i paneldebat. Konferencen tiltrak mange
deltagere fra mange lande, og der var beundring over den danske model, hvor et projekt
som Middelgrunden har kunnet lade sig gøre
med så stor folkelig deltagelse.
Konferencen blev afsluttet med en brandtale
om verdensbefolkningens enagement i energiprojekter af den franske økologi- bæredygtigheds- og energiminister Segolénè Royal. Hun
sluttede af med at oplyse, at der kom en Parisaftale. Den var måske ikke tilstrækkelig, men
trods alt en begyndelse. Og hendes spådom gik
i opfyldelse.

Jubilæumsfest
I 2017 fylder lauget 20 år. Ligesom vi fejrede
10-års-jubilæet, så vil vi også fejre 20-årsjubilæet.
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Nyt fra ledelsen
Vi har spurgt vort søster-laug, Hvidovre Vindmøllelaug, der
fylder 10 år i 2017, om vi skal fejre jubilæerne i fællesskab,
og det har Hvidovre-lauget bekræftet. Vi lægger således
an til en stor fest for 2 laug med tilsammen ca. 11.000
medlemmer, hvor mange er medlemmer i begge laug.
For at forberede begivenheden vil vi allerede i 2016 lægge
penge til side til festen (halvdelen af det forventede budget), som også vil kræve en mindre egenbetaling på 350
kr./deltager for et halvdags-seminar med forskellige indlæg
og en efterfølgende festmiddag med underholdning. Arrangementet vil foregå en fredag i marts 2017 i Københavnsområdet. Henlæggelsen af midler til festen vil fremgå
af det udsendte budget.

Åbent hus den 19. juni
Vi afholder igen i år åbent hus ved to af møllerne i juni.
Vi forventer at sejle fra kl. 11 til kl. 15, hver hele time fra
Amager Strandpark med maksimalt 35 personer på båden.
Besøget i møllerne omfatter klatring op til toppen indvendigt. Desværre er klatring forbeholdt personer, som er mere
end 1,4 meter i højden af sikkerhedsmæssige årsager.
Vi slår dette arrangement sammen med markeringen af
børnevindmøllen, som bliver mølle nr. 20.
Vi måtte desværre aflyse den planlagte opstart af børnevindmøllen i oktober, fordi det blæste for meget. Vi har
reserveret sejladsen kl. 15 til indvielsen af børnevindmøllen.
Følg med på hjemmesiden fra april. Her vil være tilmelding
og praktiske oplysninger.

Akseludskiftning på mølle 19.

Sejladsaftale med PMT
Sidste år skiftede vi fra Wincon som serviceleverandør til
PMT. Vi er meget tilfredse med PMT.
PMT har tilbudt at overtage sejladsen til en noget lavere
betaling end Fønix. Efter forhandling er vi endt med at acceptere tilbuddet og sige farvel til 10 års godt samarbejde
med Fønix som sejladsleverandør.
PMT har købt en RIP-båd til opgaven. Vi har ved vores
åben-mølle arrangementer benyttet RIP-båd, så det er ikke
helt nyt for os – og heller ikke for alle laugets medlemmer.
Båden har den fordel, at den sejler hurtigere end vi er vant
til, men den har også den ulempe at den ikke kan lægge til
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RIP-båd på arbejde.

Fønix transporter med trappe i forenden for
landing på vores møller.

Nyt fra ledelsen
i lige så hårdt vejr – så i aftalen med PMT indgår, at de skal benytte andre både, hvis de ikke
selv kan sejle. Det har de lavet en aftale med
ejerne af båden Findus om – også en kending
fra åben-mølle arrangementerne. Desuden har
de for nylig købt en anden båd til formålet.
RIP-båden kan ikke have en trappe i forenden,
sådan som Fønix’s båd og Findus har. Der skal
benyttes en lodret lejder på fundamenterne fra
vandet og op til arbejdsplatformen i 3.5 meters højde. De fleste af de oprindelige lejdere
på fundamenterne er over årene blevet stærkt
beskadiget af isflager, og PMT har, efter samråd
med vores tekniske driftsleder Lars, repareret
nogle af dem, men har måttet opgive andre.
Derfor har PMT sammen med Lars, fundet en
billig løsning med lejdere til vores fundamenter,
så man kan klatre fra RIP-båden op på fundamentet. PMT har implementeret løsningen, så
RIP-båden nu kan lægge til ved alle vores møller.
Brug af RIP-både er løbende blevet diskuteret
i havmølle-branchen, men ingen har tidligere
turdet binde an med opgaven. Vi er stolte over
igen at gå foran med at finde vej til væsentlig
reduktion af service-omkostningen for havmøller. Vi tror, at andre vil holde øje med, hvordan
det går – og så kopiere metoden. Og så vil det
lune i laugets årlige regnskab

Udskiftning af hovedaksel
og hovedleje på mølle 19
I 2015 blev det nødvendigt at foretage en større
reparation på mølle nr. 19 for at sikre den fortsatte drift. I forbindelse med service på møllen
viste det sig, at akslen og gearet havde flyttet
sig 10mm bagud i forhold til støttebeslagene
for gearet. Samtidigt viste analyser, at fedtet

i hovedlejet havde et alarmerende stort jernindhold. Når gearet er rykket så meget bagud,
begynder hovedakslen at trykke på de centrale
dele i gearet, som ikke er beregnet til denne
belastning.
Derfor blev hovedaksel, hovedleje og hovedlejehuset udskiftet sidst i oktober 2015. Rotoren
(3 vinger og nav) blev taget ned og placeret
på en pram. Gearet og den gamle hovedaksel
blev skilt ad oppe i møllehatten, og den gamle
hovedaksel blev taget ned. Den nye hovedaksel med nyt hovedleje blev monteret og rotoren
blev sat på plads.
Selve udskiftningsarbejdet tog 16 timer fordelt
på to dage. Vejret var dog ikke gunstigt og arbejdet måtte ligge stille en dag, da høj vindhastighed forhindrede montage af rotoren. Selve
udskiftningsarbejdet blev foretaget at Siemens,
BMS-Krangården stod for kranoperationerne
og SMS leverede jack-up prammen. Da vanddybden på Middelgrunden nogle steder er ned
til 2.5m, kan et standard kranskib til vindmøllemontage ikke benyttes. Derfor blev der benyttet en fladbundet jack-up pram, hvorpå en stor
mobilkran og diverse hjælpekraner var rigget til.
Hele operationen har kostet 3 MKr, hvoraf selve
udskiftningen inklusiv materialer har kostet
1MKr, resten er for kraner og pramme.
Ved den senere analyse af hovedleje og hovedaksel viste det sig, at den inderste ring på
hovedlejet var gået løs på hovedakslen, og var
begyndt at dreje med rundt. Jernet i fedtet
stammer således fra nedslidning af hovedakslen. Der var slidt 10mm af foran hovedlejet og
0.3mm af under hovedlejet.
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Nyt fra administrationen
Kontakt til lauget

Bortkomne andelsbeviser

Middelgrundens Vindmøllelaug har e-mailadressen: lauget@middelgrunden.dk
Telefontiden er torsdag fra klokken 10 til 14 på
telefon 2117 7170. E-mails bevares løbende.
Adressen til administrationen er: C/o Lene Vind
Kommunikation, Kronborg 17A, 1., 3000
Helsingør.

Det er ikke et problem, hvis du ikke kan finde de
oprindelige andelsbeviser. Ejerskabet afgøres
alene af registreringen i laugets database. Det
svar får nye andelshavere også, når de har købt
en andel og efterspørger et bevis med underskrift
på ud over den kopi af overdragelseskontrakten,
som de får tilsendt.

Husk at ændre oplysninger

Andele til salg

Du bedes venligst fortælle lauget, hvis du ændrer adresse, tlf., e-mail eller bankkonto. Besked
om kontoændringer kan ske hele året, dog senest den 15. marts af hensyn til udbetalingen
af overskuddet fra el-salget.
Du kan give os besked på en af følgende måder:
• skriv et brev til administrationen
• send en e-mail til lauget@middelgrunden.dk
Det koster dig et administrationsgebyr på 150
kroner, hvis lauget skal til at genudbetale overskuddet fra el-salget til din nye konto. Beløbet
bliver fratrukket det beløb, som du får udbetalt.

Køb og salg af andele sker kun via hjemmesiden
under menupunktet ’handelsplads’, og det er
parterne, som selv står for handlen.
Der står mere om emnet på hjemmesiden under
menupunktet ’køb og overdragelse’. Her ligger også den overdragelseskontrakt, som skal
udfyldes af både sælger og køber.
Efter underskrivelsen sendes kontrakten til laugets bogholder Marian Schønning. Hun sender
en bekræftelse på modtagelsen indenfor 10
dage og sørger for, at alt er i orden. Kontrakten
returnerer hun lidt senere med kopi til sælger og
køber, og salget er hermed en realitet.
Køber betaler et gebyr på 400 kroner for overdragelsen af andele, hvilket også gælder ved
dødsboer.

Har du fået e-mail?
Lauget sender endnu ikke meddelelser ud via email eller digital post, fordi der stadig er mange
andelshavere, som ikke benytter digital kommunikation. Men til næste år begynder vi med
digital udsendelse - se nedenfor - derfor vil vi
meget gerne vide besked, hvis du opretter en
e-mail.

Digital udsendelse næste år
Næste forår udsender lauget servicebreve,
nyhedsbreve og årsregnskaber digitalt til alle
andelshavere med e-mail. De andelshavere,
som ikke ønsker digital post, bedes give lauget
besked.
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Overdragelse af andele i dødsbo
Ved dødsfald skal andelen også overdrages,
selvom den forbliver i familiens eje. Det vil sige,
at der ikke bare sker en ændring af kontonummeret til den/de efterladte. Forinden skal overdragelseskontrakten udfyldes. Den indsendes til
laugets bogholder sammen med en kopi af skifteretsattesten. Er man bobestyrer, skal der også
indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger,
hvorefter bobestyreren kan overdrage andelen
eller sælge afdødes andel via ’handelspladsen’.

