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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
Jens Anker Hansen, intern revisor
Johan Gaunitz, intern revisor
Ruth Sloth Frederiksen, intern revisorsuppleant

Lauget
40.500 andele
7965 interessenter
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
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Administration
Lene Vind, c/o Ullum & Vind Media Aps
Kronborg 17A, 1.
3000 Helsingør
Tlf. 2117 7170
E-mail: lauget@middelgrunden.dk
Telefontid: Torsdag kl. 10-14
Økonomi & overdragelse
Betina Holler
Kornbakken 16, Esbønderup
3230 Græsted
E-mail: bh@regnskabost.dk

Indkaldelse
Vejviser til interessentskabsmøde
Kære interessent
Med de nuværende retningslinjer for forsamlinger er det umuligt for Middelgrundens Vindmøllelaug I/S at gennemføre et interessentskabsmøde mandag den 22. marts 2021, som vi ellers har
planlagt. Det forventes, at reglerne for forsamlinger ikke lempes i nær fremtid.
Derfor har ledelsen i stedet besluttet at afholde et digitalt info-møde samme aften kl. 19.00, så
der er mulighed for at følge med i, hvad der sker i lauget udover opdateringerne på hjemmesiden.
Det egentlige interessentskabsmøde udskyder vi altså indtil videre, men har dog fortsat nedenstående dagsorden for mødet.
Skulle det mod forventning være umuligt at holde et fysisk interessentskabsmøde på et senere
tidspunkt, vil vi undersøge mulighederne for afholdelse af en elektronisk generalforsamling efter
de særregler for afvikling af generalforsamlinger i 2021, som Folketinget har vedtaget.
Tilmelding til info-mødet den 22. marts 2021 kl. 19 sker ved, at du senest den 18/3
indsender din e-mail til lauget@middelgrunden.dk med ’deltagelse i Info-møde’ som
emne, og så får du et link til mødet, når det er blevet oprettet i Teams.
Den fysiske generalforsamling bliver gennemført, så vidt det på et senere tidspunkt er muligt, og
så vil vi følge nedenstående dagsorden:
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Ledelsens beretning samt orientering om driften
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag: Ledelsen foreslår ændringer til vedtægternes § 5, stk. 4:
”Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og andre møder i lauget kan holdes som elektroniske
møder (e-møder), hvor interessenter og andre inviterede er forsamlet på samme tid men ikke på
samme sted.
Reglen om fysisk placering for generalforsamlinger fraviges dermed. Interessenter deltager i emøder ved opkald eller via internettet.
E-møder skal overholde følgende retningslinjer for afviklingen:
- Der skal anvendes udstyr, der er almindeligvis anvendes til e-møder.
- Indkaldelse til e-møder sker efter samme retningslinjer som fysiske møder.
- Tilføjelser til dagsordenen for e-mødet kan alene ske, såfremt alle deltagere har adgang til det
samme dokumentationsmateriale.
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- En interessent eller inviteret betragtes som repræsenteret på et e-møde, når repræsentationen
bekræftes mundtligt eller skriftligt i e-mødet, herunder via chat eller andet kommunikationsforum.
Da det er umuligt at konstatere et beslutningsquorum, fordi ikke alle mødedeltagere er synlige på
samme tid, betragtes quorum etableret under hele e-mødet som følge af deltagerbekræftelserne,
med undtagelse af de deltagere, der under mødet meddeler, at de forlader e-mødet.
- Dirigenten, formanden eller mødelederen styrer e-mødet og drager omsorg for, at mødedeltagerne deltager i drøftelserne, idet det skal tilstræbes, at alle mødedeltagere får mulighed for at
ytre sig på lige vilkår.”
Pause med kaffe, te og småkager, hvis det er muligt.
6. Valg af ledelse i ulige år:
Per Vølund, Christian Bille Jendresen og Hans Christian Sørensen er på valg og genopstiller
Valg af to suppleanter
Hans Ove Dyhring og Alfred Christensen genopstiller som suppleanter.
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant
Johan Gaunitz modtager genvalg som intern revisor og Ruth Slot Frederiksen opstiller som intern
revisor. Jens Anker Hansen opstiller som intern revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Ledelsen, København den 22. februar 2021
Årsrapporten og nyhedsbrevet findes kun i digitalt format. Begge dokumenter er tilgængelige på
hjemmesiden www.middelgrunden.dk under årsrapport og nyhedsbrev.
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Årets produktion
Produktionen i 2020 var 44.939.158 kWh

Driften af møllerne
Af Lars Bülow Jørgensen, teknisk driftsleder.
De 2 årlige serviceeftersyn er foretaget. Der er et godt samarbejde med servicefirmaet PMT. Sejladsen fortages af PMT med deres egen båd, hvor de kan have reservedele ombord.
Det årlige check og opdatering af sikkerhedsudstyret er foretaget. Check og service af nacellekraner er foretaget i december 2020.
Møllerne har rundet de 20 år, hvilket er designlevetiden. Møllerne kan dog køre videre, hvis der
foretages skærpet overvågning af kritiske dele. Det betyder, at der fremover bl.a. bliver holdt et
skærpet tilsyn af steder, hvor der kan opstå revner i ståldele. Sikkerhedsudstyret holdes selvfølgelige altid opdateret og øvrige reparationer udføres som altid, således at der ikke slækkes på
sikkerheden og driften.
Der har i 2020 ikke været store enkeltskader. Der har været mange mindre reparationer på grund
af slidte dele eller dele nedbrudt på grund af alder.
Der er foretaget en større gennemgang af pitchsystemet, hvor beslagene, der holder pitchcylindrene, er blevet sikret med en ekstra bolt. Desuden er flere pitchcylindre blevet skiftet og ledlejer
i pitchcylindrene er blevet skiftet, hvor dette har været tilstrækkeligt.
Havarier af krøjegear og krøjemotorer er fortsat et problem. Bremsemomentet på krøjemotorerne
kontrolleres løbende og i alle tilfælde i forbindelse med fejl i krøjesystemet. På mølle nr. 13 er der
nu som et forsøg monteret en softstarter, der sikrer at motorerne starter og stopper blødt. Det
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forventes at dette vil forlænge levetiden af krøjegear og motorer. Hvis forsøget er positivt, vil der
blive monteret softstartere på alle møllerne.
Fasebatterier udskiftes løbende som hidtil. Der benyttes nu en ny type fasebatterier (runde), som
er væsentligt billigere og nemmere at udskifte end dem, der oprindeligt blev anvendt. Fasebatterierne anvendes til at kompensere for generatorens påvirkning af faseforskydningen mellem
strøm og spænding.
Defekter i elektriske komponenter som: Kontakter, slæberinge, strømforsyninger, sensorer, kabler
m.m. bevirker mange stop og serviceudgifter. Fejl på slæberinge og kabler i hovedakslen bevirker
en del stop, og det er under overvejelse om det kan betale sig at skifte over til en anden type
slæberinge. Udgifter til styringsprint har været mindre i 2020 end i de foregående år. En alternativ
reparatør af styringsprint er fundet.
Kabler i navet er tydeligt påvirket af de olieholdige omgivelser dvs. at isoleringen og stik bliver
nedbrudt med kortslutninger som følgefejl. Derfor er vi gået i gang med at skifte alle kabler og
stik, hvor de er mest medtaget.
Vi har fortsat et hovedgear i reserve samt diverse andre reservedele fra de to indkøbte brugte
naceller.
Rådigheden er blevet bedre i forhold til de forrige år. Det er dog tydeligt at vindmølleparken
har næsten 20 år på bagen. Der opstår fejl som: Defekte lejer i hjælpemotorer, defekte pumper,
nedbrud af hydraulik, fejl på styringsprint og lignende. Vi analyserer løbende årsager til fejl og
forsøger at finde løsninger, der reducerer fejlomfanget og omkostningerne.

Markedsprisen

Den gennemsnitlige afregningspris på spotmarkedet har været 16,6 øre/kWh. Vor afregningspris
inkl. balanceomkostninger og CO2-tiøren har været 24,8 øre/kWh. CO2-tiøren har været udbetalt
fuldt ud bortset fra august, hvor spotprisen var højere end 26 øre/kWh.
Elprisen har i 2020 været meget lav, det meste af året under 20 øre/kWh. Det skyldes den milde
vinter i 2019-2020, hvor der var rigelig nedbør i form af regn og derfor store reserver i de norske
og svenske vandkraftanlæg og den lavere aktivitet pga. Covid-19. Prisen steg lidt i efteråret.
Desværre falder CO2 tiøren bort, nu hvor vi bliver 20 år, det er 4,5 til 5 millioner kroner, vi går glip
af, hvis prisen fortsat holder sig under 26 øre/kWh.
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Resultat 2020 og budget 2021
Budget 2021

Indtægter:
Salg af el
Renter
Diverse
Driftsindtægter i alt

Udgifter:
Mølle-vedligehold
36kV-vedligehold
Vedligehold-sejlads
Driftsledelse
Elforbrug
Forsikring
Møder og ledelse
Administration
Revision
Kontingenter
Driftsudgifter i alt
Resultat
Henlæggelser
Resultat efter henlæggelse
Resultat pr andel før henlæggelse

Udbetaling pr. andel

Resultat 2020
11.139.360
-76.608
154.964
11.217.716

Budget 2021
Noter
8.400.000
1
-90.000
8.310.000

5.178.903
0
1.189.774
136.348
70.530
75.825
45.476
256.709
75.000
41.174
7.069.739
4.147.977
4.100.000
47.977

5.500.000
40.000
1.100.000
150.000
100.000
80.000
60.000
280.000
75.000
90.000
7.475.000
835.000
800.000
35.000

102
kr 0

21
kr 0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Noter
1) 42.000.000 kWh á 0,20 kr
2) PMT mfl
3) Nordic Wind Consultants
4) PMT
5) Conwind
6) Elforbrug i møllerne
7) Ansvarsforsikring
8) IS-møde + Ledelsesmøder
9) Inkl. Adv. 290.000kr og ENS 47.508kr
10) Partner Revision
11) Danmarks Vindmølleforening/Rescoop

Årsrapporten findes i sin helhed på hjemmesiden www.middelgrunden.dk
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Nyt fra ledelsen
Middelgrundens økonomi og fremtid
I nogle år har vi ikke kunnet udlodde midler fra vindmøllelauget til interessenterne. Som vi har
oplyst tidligere, så skyldes det, at vi skal henlægge midler til nedtagelse af vindmøllerne og
fundamenterne. Det har Energistyrelsen krævet.
Vi havde forestillet os en hurtigere henlæggelse, end vi har haft, men ufatteligt lave elpriser har
medført, at opsparingen er sket langsommere end forventet.
Ved udgangen af 2020 er vi næsten i mål med opsparingen. I 2021 skal vi helst have de sidste
mio. kr. ind til henlæggelserne, så målet er nået ved udgangen af året.
Desværre har vi ved årsskiftet 2020-2021 mistet pristillægget på op til 10 øre fra staten, som hidtil
har medvirket til pæne driftsoverskud trods dårlige afregningspriser på el. Pristillægget på op
til 10 øre/kWh er givet, indtil møllen er 20 år, og netop den 31. december 2020 udløb ordningen
for vores vindmøller. Pristillægget har været reguleret i forhold til markedsprisen, idet summen
af pristillæg og markedspris ikke kan overstige 36 øre/kWh.
Vi har igennem de 20 år fået en gennemsnitlig forrentning på 3 % årligt, når vi taler om den rene
udlodning til andelshaverne. Vi har henlagt 24 millioner kroner til fjernelse af projektet, og i det
omfang midlerne ikke bliver anvendt til fjernelse af projektet eller bliver bundet i en fortsættelse
af projektet, kan de udbetales til andelshaverne.
Vores koncession for udnyttelse af vindenergi på Middelgrunden udløber i 2026, så hvordan ser
de kommende år så ud?
Hvis vi tager udgangspunkt i de seneste års lave elpriser og de vedligeholdelsesudgifter, som vi
har haft, må vi konstatere, at vi lige netop kan få
driften til at hænge sammen. Der er ikke de store
overskud, og sker der væsentlige fejl på vindmøllerne, så vil årene kunne vise negative resultater.
I 2020 har møllerne kørt tilfredsstillende, så teknikken ser ud til at fungere, så vi fortsat kan generere
pæne produktionstal over de kommende år. Der
ser heller ikke ud til at være større renoveringsopgaver på vej – men med teknik, der bevæger sig,
ved man aldrig, hvad der sker.
Kan vi fortsat holde vindmøllerne på det tekniske
niveau, vi kender i dag, så er elprisen afgørende
for afkastet af produktionen.
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Nyt fra ledelsen
I efteråret 2020 og de første måneder af 2021 har der været stigende elpriser på spotmarkedet.
Der kan gisnes om, hvad årsagerne er, men vi kan måske spore de første virkninger af den stigende
elektrificering af samfundet, nedlukning af atomkraftværk i Sverige (Ringhals), streng vinter i
Norge og Sverige, der har presset elpriserne (Sverige har i vinteren 2021 været importør af el), nye
kablinger til bl.a. Holland og meget mere. Det må under alle omstændigheder konstateres, at vi
på vinterdage i 2021 har været over 70 øre/kWh.
Holder denne tendens med stigende elpriser, så
ser de næste 5 år lysere ud. Lad os krydse fingre
for det!
Udover fokus på produktionstal og elpriser er
vi også i gang med overvejelser om fremtidige
vindmøller på Middelgrunden.
Det er lykkedes HOFOR at få offentlige midler til
et spændende renoveringsprojekt på en af Middelgrundens vindmøller. Projektet går i al sin
enkelhed ud på at skifte toppen på vindmøllen
med en nyrenoveret top (bl.a. nacelle og vinger).
Projektet har været positivt omtalt i medierne, og vi ønsker selvfølgelig HOFOR al held og lykke
med projektet. Projektet forventes afsluttet indenfor 2 år, så herefter ved vi, om det er en farbar
vej for alle Middelgrundens vindmøller.
Der er således håb for, at København fortsat har vindmøller stående foran byen i de næste 25
år – som et vartegn på en grøn hovedstad.

Åbent hus den 20. september
Som følge af Corona reglerne blev vi nødt til at aflyse i juni
Da situationen lettede efter sommerferien besluttede vi, at afholde Åbent Hus i september.
På det tidspunkt var forsamlingsreglerne, at vi
måtte være maksimalt 50 personer, hvilket vi
netop kunne klare, da hver bådtur medtog 30
personer, og vi ved afstigning på en mølle afleverer 15 og modtager 15.
Vi besluttede, at alle skulle have mundbind på,
hvilket til vor glæde blev respekteret af alle.
Mundbind blev udleveret ved indskrivningen.
Trods det flyttede arrangement, hvor vi kun
kunne indvarsle via hjemmesiden og e-mail,
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Nyt fra ledelsen
blev tilstrømningen så stor, at vi måtte udvide med en ekstra afgang. I alt 120 personer deltog
ud over de 7 frivillige fra ledelsen. Der var afgang kl. 11, 12, 13 og 14.
Vi var heldigvis begunstiget med godt vejr,
så godt at møllerne slet ikke producerede
den dag.
Alt forløb heldigvis tilfredsstillende, bortset fra at vi på sidste tur fik lidt for mange
op i den ene mølle, idet vi havde fortalt
engelsksprogede deltagere, at de skulle
vælge mølle 19. Overraskende for os alle
viste det sig, at der kom 23 udlændinge
og ikke de 15 vi havde forventet. Årsagen til misforståelsen var, at en dansk
person havde booket turen for en række
engelsksprogede gæster, hvilket vi ikke
havde gennemskuet. Det vil vi søge at
rette op på næste gang.
Der ingen tvivl om, at der stadig er en
stor interesse for at se møllerne helt oppefra. Så mon ikke vi gentager Åbent
Hus også i 2022.
En stor tak til alle frivillige samt SPAR
Shipping, der fik alt til at fungere.

IS-møde med forhindringer
Først blev interessentskabsmødet i
marts 2020 udsat og derefter måtte antallet af deltagere til mødet begrænses
pga. corona-restriktionerne.
Vi havde set frem til at afholde mødet
i den smukke sal hos Vartov, hvorfra
billedet stammer. Vartov lige overfor
Københavns Rådhus. Det kommende
IS-møde finder også sted her, hvis alt
går efter planen.
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Nyt fra administrationen
Kontakt til lauget
Middelgrundens Vindmøllelaug I/S har telefontid torsdag kl. 10 til 14 på tlf. 2117 7170.
Du finder laugets kontaktinfo på side 3 her i
nyhedsbrevet og på hjemmesiden
www.middelgrunden.dk

Opdateret hjemmeside
Lauget har fået opdateret hjemmesiden, så sikkerheden er helt up-to-date. Også designet har
fået et løft og det betyder, at vi alle skal vænnes os til den nye menu-struktur, som gør, at
oplysningerne ligger nye steder.
De fleste svar findes dog stadig på hjemmesiden – f.eks. hvor meget udlodningen har været
gennem årene og hvordan en overdragelse af
andele foregår. Find du ikke svaret, er du altid
velkommen til at ringe eller skrive til administrationen.

Ændrede kontaktinfo
Lauget får ikke automatisk besked fra banken
eller myndighederne, når du ændrer bankkonto,
adresse, telefonnummer eller får en ny e-mailadresse. Det skal du selv fortælle os i en e-mail
eller i et brev.

Andele til salg
Køb og salg af andele sker kun via hjemmesiden www.middelgrunden.dk under punktet
’handelspladsen’.
Det er sælger eller evt. en bobestyrer, som står
for handlen.

Der står mere om emnet på hjemmesiden under
punktet ’køb og overdragelse’. Her ligger også
den overdragelseskontrakt, som skal udfyldes
af både sælger og køber.
Det koster den nye ejer et administrationsgebyr
på 400 kroner for at få overdraget andelene –
også selv om prisen på en andel nu er meget
lav. Det er et gebyr, som er besluttet af generalforsamlingen. Gebyr dækker en overdragelsesforretning lige meget om du køber 1 eller
mange andele.
Det betyder intet for ejerskabet af andelene,
hvis du ikke kan finde det oprindelige andelsbevis f.eks. i forbindelse med en overdragelse
eller en handel. Det er alene registreringen i
vindmøllelaugets database, som afgør hvem,
der ejer hvilke andele.

Overdragelse af andele i dødsbo
Ved dødsfald skal andelene også overdrages,
selvom de forbliver i familiens eje. Det vil sige,
at lauget ikke bare kan ændre kontonummeret
til f.eks. den efterladte ægtefælles konto.
Forinden skal overdragelseskontrakten udfyldes og indsendes til laugets bogholder sammen
med en kopi af skifteretsattesten.
Er man bobestyrer, skal der også indsendes
fuldmagter fra de øvrige arvinger, før andelene
kan overdrages eller evt. sælges på ’handelspladsen’.
Også i forbindelse med dødsboer betaler den
ny ejer et administrationsgebyr på 400 kroner
for at få overdraget andelene. Der er mere om
emnet på hjemmesiden.
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