
Offentligt møde om køberet til andele i Møgelvang Vindmøllepark, 
som udbydes i 
 
Møgelvang Vindmøllelaug I/S  
 
I anledning af det af Holstebro Kommune vedtagne kommuneplantillæg med 
tilhørende VVM-redegørelse, vedrørende opførelse af 3 vindmøller mellem Skave og 
Sevel inviterer vindmølleopstilleren, Buskov Jakobsen KS, Møgelvangvej 4, 7830 
Vinderup, hermed til offentligt informationsmøde om køberet.  

 
Onsdag den 28. juni 2017 kl. 19.00 
mødet afholdes i Herrup Kultur, Herrup, Skolegade 19, 7830 Vinderup. 

 
På mødet vil der blive redegjort nærmere om køberetten til vindmølleandele for lokale 
borgere.  
 
I lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) er der optaget bestemmelser om 
køberet. Yderlig information om VE-lovens køberetsordning kan findes på 
www.koeberetsordningen.dk 
 
Der er nu mulighed for at deltage i et nyt lokalt vindmølleprojekt, på initiativ af Buskov Jakobsen KS. Der 
opføres 3 vindmøller mellem Skave og Sevel i Holstebro Kommune, hvor Møgelvang Vindmøllelaug I/S  
kommer til at eje 1 af de 3 vindmøller.  
 
Der udbydes samlet 6135 vindmølleandele, som koster DKK 2.700 pr. andel, det fulde beløb skal indbetales 
i forbindelse med tegningen. Når udbuddet er afsluttet og andelene er endelig fordelt mellem de 
købeberettigede, som ønskede at bruge køberetten, vil evt. overskydende indbetaling blive tilbagebetalt via 
bankoverførsel. 
Som ved enhver anden investering er der en erhvervsmæssig risiko for at tabe penge. Møgelvang 
Vindmøllelaug I/S deltager på lige vilkår med mølleopstilleren i projektet både med hensyn til risiko for tab 
og muligheden for gevinst.  
 
Interessenterne i Møgelvang Vindmøllelaug I/S hæfter direkte, solidarisk og personligt for interessentskabets 
forpligtelser i forbindelse med den daglige drift. Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til deres ideelle 
andele i interessentskabet. Interessentskabets aktiver skal ikke kunne gøres til genstand for retsforfølgning 
for nogen interessentskabet uvedkommende gæld.  
 
De 6135 andele som udbydes via køberetsordningen til vindmøllelauget er tiltænkt personer over 18 år med 
bopæl i Holstebro Kommune jf. bestemmelserne i VE-loven. Befolkningen indenfor en radius af 4,5 km fra 
den nærmeste vindmølle har dog en forkøbsret på de første 50 andele. 



   
Der er mulighed for at se kortmateriale på www.lemvig-landbo.dk under ikonet Møgelvang Vindmøllelaug 
I/S. 
 
Der kan tegnes andele på hjemmesiden www.lemvig-landbo.dk under ikonet Møgelvang Vindmøllelaug I/S 
i perioden fra den 7. juni 2017 kl. 14 og frem til den 2. august 2017 kl. 14.00.  
På hjemmesiden kan der hentes tegningsindbydelse, revisorerklæring, revisorredegørelse og vedtægter. 
Endvidere kan materialet rekvireres på informationsmødet eller ved henvendelse på tlf. 9663 0541. 
 
Tegningen sker ved udfyldelse af tegningsaftalen på hjemmesiden. Desuden skal DKK 2.700 pr. anpart 
indbetales til interessentskabets konto, som fremgår på hjemmesiden, når der er tegnet anparter. 
Tegningsaftalen anses for ugyldig, såfremt den ikke er modtaget den 2. august 2017 kl. 14.00, eller der ikke 
er indgået DKK 2.700  pr. anpart for de tegnede anparter senest den 3. august 2017.  
 
De nærmere betingelser for køberetten vil blive gennemgået på informationsmødet den 28. juni 2017. 
  
Alle er velkomne.  
 


