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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

Lauget
40.500 andele
7935 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

Revision
Henning Jager Neldeberg, Partner 
Revision, Brande
Ruth Sloth Frederiksen, intern revisor
Johan Gaunitz, intern revisor
Jens Anker Hansen, intern revisor-
suppleant

Administration
C/o Lene Vind Kommunikation
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 
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Vejviser
 

Kære interessent 
Du indkaldes hermed til Middelgrundens Vindmøllelaugs interessentskabsmøde mandag 
den 28. marts 2022 kl. 19 i Vartov Konferencecenter Farvergade 27, 1463 København K. 
Tilmelding er nødvendig i tilfælde af nye corona-restriktioner, og det skal ske på lauget@mid-
delgrunden.dk senest den 18. marts 2022. Du er først tilmeldt, når du får svar tilbage på mailen. 
Vi beklager den korte svartid for dem, som får indkaldelsen pr. post.

Indskrivningen starter klokken 18.30, så du kan blive krydset af på listen over tilmeldte.
Klokken 19.00 byder laugets formand Erik Christiansen velkommen.

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 (behandlet 1. gang 13/9-2021): 
Ledelsen foreslår ændringer til vedtægternes §5 Stk. 4:

”Interessentskabsmøder, ledelsesmøder og andre møder i lauget kan undtagelsesvist holdes som 
elektroniske møder (e-møder), hvor interessenter og andre inviterede er forsamlet på samme 
tid, men ikke nødvendigvis alle på samme sted.
Reglen om fysisk placering for generalforsamlinger fraviges dermed. Interessenter deltager i 
e-møder 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.
- 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 kommunikations-
forum. 

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 deltagerbekræf-
telserne, 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 mødedel-
tagerne deltager i drøftelserne, idet det skal tilstræbes, at alle mødedeltagere får mulighed for 
at ytre sig på lige vilkår.”

Indkaldelse til interessentskabsmøde



4

Pause med kaffe, te og småkager - forudsat at evt. corona-restriktioner kan overholdes.

6. Valg af ledelse i ulige år: 
Erik Christiansen, Hanne V. Moltke er på valg og genopstiller.
Valg af to suppleanter
Hans Ove Dyhring og Alfred Christensen er op valg og genopstiller som suppleanter.
7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant 
Ruth Slot Frederiksen og Johan Gaunitz modtager genvalg som interne revisorer. Jens Anker 
Hansen modtager genvalg som intern revisorsuppleant.
8. Eventuelt

 
Med venlig hilsen 
Ledelsen, København den 21. februar 2022
 
…’

Vartov er på adressen Farvergade 27, 1463 København K. Den store sal finder du ved at gå ind 
gennem porten i gården og herefter mod højre, hvor opgang H ligger inderst i hjørnet. Der er 
opsat skilte. Den store sal ligger på 1. sal - til venstre, når du kommer op af trappen, og der er 
elevator.

Metro Cityring (gul pil på kortet) stopper ved Rådhuspladsen, og desuden er Københavns Ho-
vedbanegård i gåafstand. Busserne nr. 2A og 5C går fra Hovedbanegården til Rådhuspladsen, 
hvorfra der er ganske kort vej at gå.

Årsrapporten og nyhedsbrevet findes kun i digitalt format. Begge dokumenter er 
tilgængelige på hjemmesiden www.middelgrunden.dk under ’Årsrapport’ og ’ny-
hedsbrev’’.
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Årets produktion

Produktionen i 2021 var 33.560.862 kWh

Driften af møllerne 
Af Lars Bülow Jørgensen, teknisk driftsleder.
De to 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. 
Møllerne har nu rundet 21 år. De kan dog køre videre, da 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. 
Vingerne blev efterset i 2021 med drone og der blev ikke fundet alvorlige skader. Der er mindre 
områder med slid og mindre lynskader få steder på vingerne. Der skal inden for få år foretages 
reparationer af alle vingerne. 
Der har i 2021 været flere store skader. Mølle M14 er stoppet helt pga. et defekt hovedgear. Et 
generatorleje er skiftet på M12. Kølesystemet på M19 er repareret. M16 kører med nedsat drift 
(stopper ved vind over 10m/s) for at undgå et gearhavari.
Der har været mange mindre reparationer på grund af slidte dele eller dele, der er nedbrudt på 
grund af alder. 
Havarier af krøjegear og krøjemotorer er fortsat et problem.  Bremsemomentet på krøjemotor-erne 
kontrolleres løbende og i alle tilfælde i forbindelse af fejl i krøjesystemet. På mølle M13 er der som 
forsøg monteret en frekvensomformer, der sikrer at motorerne starter og stopper med begrænset 
last. Det forventes at dette vil forlænge levetiden af krøjegear og motorer. Forsøget er positivt og 
der vil i løbet at 2022 blive monteret frekvensomformere 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.  Fasebat-
terierne anvendes til at kompensere for generatorens påvirkning af faseforskydningen mellem 
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strøm og spænding.
Defekter i elektriske komponenter såsom: 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. 
Kabler i navet er tydeligt påvirket af de olieholdige omgivelser dvs. at isoleringen og stik bliver 
nedbrudt med kortslutninger som følgefejl. Derfor udskiftes alle kabler og stik løbende, der hvor 
de er mest medtaget.
Vi undersøger nu mulighederne for at udskifte gearet i M14 og hovedlejet i møllerne M12, M15 
og M16 for at sikre den fortsatte drift af disse møller. For at foretage udskiftningerne skal rotoren 
tages ned, dvs. at omfanget af arbejdet svarer til det, vi har foretaget for M11 og M14 i 2019 og 
M19 i 2015.
Vi har fortsat et hovedgear og en hovedaksel i reserve. Disse skal bruges ved udskiftningerne og 
der skal indkøbes tre renoverede hovedaksler, så udskiftningerne kan foregå hurtigt. Dvs. at de 
slidte/defekte dele kan nedtages og nye dele umiddelbart kan monteres for at begrænse krantiden.
Rådigheden er dårlig i forhold til de forrige år og samtidigt har år 2021 været et vindmæssigt 
dårligt år. Heldigvis har afregningsprisen for strømmen været god.
Det er tydeligt at vindmølleparken har over 20 år på bagen. Den stoppede M14 og skaderne i M12 
og M19 giver en stor reduktion af rådigheden. Vi analyserer løbende årsager til fejl og forsøger 
at finde løsninger, der reducerer fejlomfanget og omkostningerne.

Markedsprisen 
Afregningsprisen på spotmarkedet i årets første fem måneder var ret konstant på ca. 30 øre/
kWh. Herefter steg prisen voldsomt hen mod årets afslutning, for at ende på over 1 kr/kWh. I 
gennemsnit har vi fået 48 øre/kWh.
Årsagen til stigningen i efteråret var dels dårlig vind og nedbør i sommerperioden kombineret med, 
at flere A-kraftanlæg og kulfyrede anlæg er blevet taget ud af drift. Samtidigt er råvarepriserne, 
herunder også kul og gas steget markant i årets løb. Det betyder at prisen på gasfyret el har været 
afgørende for prisen på spotmarkedet. Sidst på året er prisen på gas også blevet påvirket af krisen 
i Ukraine, da forbruget af gas i EU hovedsageligt kommer fra Rusland.

Driften af møllerne & markedsprisen
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Resultat 2021 og budget 2022

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

Budget 2022
Indtægter: Resultat 2021 Budget 2022 Noter budget

Salg af el 15.996.348 14.850.000 1
Renter -134.485 -130.000
Diverse                   18.000                            -   
Driftsindtægter i alt 15.879.863 14.720.000

Udgifter:
Mølle-vedligehold 4.880.383 5.000.000 2
Reparation gear/hovedlejer 0 7.000.000
36kV-vedligehold 0 40.000 3
Vedligehold-sejlads 1.151.176 1.200.000 4
Driftsledelse 250.404 250.000 5
Elforbrug 161.359 140.000 6
Forsikring 75.825 80.000 7
Møder og ledelse 39.093 250.000 8
Administration 268.788 275.000
Revision 70.900 72.000 9
Kontingenter 58.470 90.000 10
Driftsudgifter i alt 6.956.398 14.397.000
Resultat 8.923.465 323.000
Henlæggelser 5.699.000 0
Resultat efter henlæggelse 3.224.465 323.000
Resultat pr andel før henlæggelse 220 8
Udbetaling pr. andel kr 0 kr 0

Noter
1) 33.000.000 kWh á 0,45 kr
2) PMT mfl
3) Nordic Wind Consultants
4) PMT
5) Conwind
6) Elforbrug i møllerne
7) Ansvarsforsikring
8) IS-møde og ledelsesmøder + 25års-fejring
9) Partner Revision
10) Rescoop
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Nyt fra ledelsen

Opsparing i lauget
Vi skal fjerne møller, fundamenter og kabler på Middelgrunden, når vi stopper driften af møllerne. 
Fordi vi ønsker at efterlade naturen i samme stand, som vi overtog den. 
Og fordi det er en forpligtelse, som Energistyrelsen har pålagt os i forbindelse med opførelsestil-
ladelsen.
Konsulent-firmaet Grontmij har vurderet at fjernelse af parken vil koste os 25-33 mio.kr. Det er 
vores rettesnor, selvom vi håber at kunne gøre det væsentligt billigere.
Ved starten af projektet i 2001 lod vi 5 mio. kr. stå på en konto til at sikre eventuelle forpligtelser, 
og frem til 2015 havde vi øget det hensatte beløb til knap 9 mio.kr. 
På det tidspunkt havde vi tilbagebetalt den oprindelige investering plus en forrentning på 3 % 
om året.
Siden 2015 har vi hensat al indtjening til sikkerhed for fjernelsesforpligtelsen, og i dag står der 
30 mio. kr. på laugets hensættelseskonto. 
Derudover har vi en kassebeholdning, reservedele og andre værdier som i alt udgør ca. 3 mio. kr.
Vi har altså henlagt, så vi kan fjerne projektet og betale udgifterne, når vi en dag ønsker det.
 

Møllernes fremtid
I en del år har ledelsen arbejdet på at finde en løsning for at fortsætte driften af parken. Da vi 
købte møllerne, blev vi lovet 20 års levetid, og det nåede vi ved udgangen af 2020. 
Nu er møllerne meget slidte og for at kunne fortsætte driften i endnu 20 år kræves en hovedre-
novering af møllerne.
Sammen med HOFOR, som ejer de nordlige 10 møller i parken, søger vi en optimal løsning for 
renovering og finansiering.
Vi har haft tekniske sparringsmøder med eksperter på området, og vi arbejder med løsninger, 
der indebærer mindre investeringer end en totaludskiftning ville gøre. 
Finansiering af renoveringen udgør en særlig udfordring. Måske ønsker nogen af interessenterne 
ikke at være med til at finansiere en geninvestering – og måske er der en anden løsning.
Ingen løsning er lige til, men vi tror og håber at møllerne kommer til at køre længe endnu.
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Åbent hus den 19. juni 2022
Vi holder igen åbent hus for alle andelshavere. Gæster er også velkomne.
Fra begyndelsen af maj 2022 kan du melde dig til besøget ved at gå ind på linket på vores hjem-
meside www.middelgrunden.dk. Prisen for andelshavere er 155 kroner og for gæster 205 kroner.
Vi sejler hver hele time fra Amager Strand sydlige pier (Strand Station 5) kl. 11:00, kl. 12:00, kl. 
13:00, og kl. 14:00. Turen tager ca. 1 time og 45 minutter.

Forhåbentlig blev dette sidste gang, at der var krav om mundbind under et møllebesøg!

Besøgende i 2021
Der har kun været få besøgende i 2021, i alt 14 ture mod f.eks. 49 besøg i 2019. 
Tre af turene i efteråret var fra TV-stationer fra Frankrig, Korea og BBC. Sidstnævnte besøg 

omfattede optagelse af et pro-
gram, som hedder ”Breaking 
Dad”, hvor en far og søn besø-
ger spændende steder rundt 
om i verden. 
Serien sendes i seks afsnit om 
året i de fleste engelsksprogede 
lande. Man kan se ældre afsnit 
på YouTube og ITV. På fotoet 
ses de to hovedkræfter oppe i 
møllen.

Skuespillerne Bradley and 
Barney Walsh på toppen af 
Middelgrundens vindmøller.

Nyt fra ledelsen
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Lauget fylder 25 år
I 1997 blev lauget stiftet under et møde på Christiansborg. Tiden går hurtigt, og i 2017 fejrede 
vi 20-året sammen med Hvidovre Vindmøllelaug ved et større heldagsarrangement og rigtig 
mange deltagere.
I 2022 er det så 25-års jubilæet, der skal markeres. 25-års jubilæet vil blive fejret alene og under 
mere beskedne former end i 2017. I ledelsen arbejder vi på forskellige muligheder, som vi kom-
mer tilbage til inden generalforsamlingens afholdelse. I den forbindelse er vi meget glade for 
årsresultatet for 2021, som giver os muligheder for at markere jubilæet.

Der var stor interesse for etable-
ringen af Middelgrundens Vind-
møllelaug I/S og projekteringen 
af mølleparken i opstartsfasen. 
Billedet stammer fra dengang, 
hvor interesserede blev inviteret 
med på en tur ud til sitet, 
hvor  møllerne skulle opstilles. 
Billedets tekniske kvalitet er 
desværre ikke helt i top!.

Ny revisor
Statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen har været vores revisor igen-
nem næsten alle årene siden laugets stiftelse. Bjarne meddelte på 
et ledelsesmøde i december 2021, at han for fremtiden ville nyde 
sit otium, og han introducerede et forslag til ny revisor, statsaut. 
revisor Henning Jager Neldeberg (fotoet), der kommer fra samme 
revisionsselskab som Bjarne. Henning har også mange års erfarin-
ger med at håndtere regnskaber for vindmølleselskaber.

Vi ønsker Bjarne held og lykke med otiummet og takker mange 
gange for det gode samarbejde. 

Samtidigt hilser vi Henning velkommen.

Nyt fra ledelsen
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Info fra administrationen

Kontakt til lauget
Middelgrundens Vindmøllelaug I/S har telefon-
tid hver torsdag (undtaget i ferietiden) kl. 10 
til 14 på tlf. 2117 7170. Du finder også laugets 
kontaktinfo på side 3 her i nyhedsbrevet og på 
hjemmesiden www.middelgrunden.dk

Find svaret på dit spørgsmål
Du finder de fleste svar på spørgsmål om lau-
get på hjemmesiden www.middelgrunden.dk  
– f.eks. hvordan du sælger dine andele, hvor 
meget udlodningen har været siden 2001 og 
hvad solidarisk hæftelse er. Finder du ikke sva-
ret, er du altid velkommen til at ringe til kon-
toret eller skrive til lauget@middelgrunden.dk 

Ændrede kontaktinfo
Lauget får ikke automatisk besked fra banken 
eller myndighederne, når du ændrer bank-
konto, adresse, telefonnummer eller hvis du 
får en ny e-mailadresse. Det bedes du venligt 
fortælle os i en e-mail eller i et brev.  

Andele til salg
Vil du sælge, købe eller blot tjekke prisen på 
en andel, så skal du besøge lauget hjemme-
side og se under fanen ’andelshaver’ og menu-
punktet ’handelsplads’. 
Der står også mere om emnet på hjemmesi-
den under menupunktet ’køb og overdragelse’.  
Her ligger også den overdragelseskontrakt, 
som skal udfyldes af både sælger og køber. 
Det koster den nye ejer et administrationsge-

byr på 400 kroner for at få overdraget ande-
lene – også selv om prisen på en andel er lav. 
Det er et gebyr, som er besluttet af general-
forsamlingen.
Det betyder intet for ejerskabet af andelene, 
hvis du ikke har det oprindelige andelsbevis. 
Det er alene registreringen i vindmøllelaugets 
database, som afgør hvem, der ejer hvilke an-
dele.

Overdragelse i dødsboer
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. For-
inden skal overdragelseskontrakten udfyldes 
og indsendes til laugets bogholder sammen 
med en kopi af skifteretsattesten. Er man bo-
bestyrer, skal der også indsendes fuldmagter 
fra de øvrige arvinger, før andelene kan over-
drages eller evt. sælges på ’handelspladsen’. 
Der er mere om emnet på hjemmesiden.

Christian tjekker listen med tilmeldte til IS-mødet.


