
KØBERET TIL VINDMØLLER VED 
ØSTER LINDERUP

Forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan 
med tilhørende VVM-redegørelse vedrørende 
opførelsen af vindmøller ved Øster Linderup 
forventes offentliggjort efterår/vinter 2012. 
Projektet omfatter 4 stk. Vindmøller, som hver 
har en totalhøjde på ca. 125- 127 meter.

I den anledning indbyder vindmølleopstiller, 
Jysk Vindenergi, til offentligt informationsmø-
de om køberet til projektet. Mødet afholdes:

Mandag den 10. december 2012 kl. 19.00
Jerslev Forsamlingshus

Borgergade 29, 9740 Jerslev

Nu er der mulighed for at deltage i et nyt lo-
kalforankret vindmølleprojekt. På initiativ af 
Jysk Vindenergi ApS er Øster Linderup Vind-
møllelaug I/S stiftet. Projektet omfatter 4 stk. 
vindmøller ved Øster Linderup i Brønderslev 
Kommune, hvor Øster Linderup Vindmøllelaug 
I/S kommer til at eje 1 af disse vindmøller.

Der udbydes 4.756 vindmølleandele, som ko-
ster DKK 4.100 pr. andel. Ved tegning skal der 
indbetales DKK 50 pr. andel. Når bestyrelsen 
fi nder det nødvendigt opkræves de resteren-
de DKK 4.050 pr. andel. Der er for dette pro-
jekt lavet en særordning mellem Jysk Vind-
energi og de nærmeste naboer. Ordningen 
fremgår af udbudsmaterialet, og vil ligeledes 
blive gennemgået på mødet.

Som ved enhver anden investering er der 
en erhvervsmæssig risiko for at tabe penge. 
Øster Linderup Vindmøllelaug I/S deltager på 
lige vilkår med mølleopstilleren i projektud-
viklingen både med hensyn til risiko for tab 
og chance for gevinst.

Overfor tredjemand hæfter interessenten di-
rekte, solidarisk, personligt og ubegrænset for 
interessentskabets forpligtigelser.
Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til 
deres ideelle andele i interessentskabet.
I forbindelse med etableringen af vindmøllen 
kan der opstå behov for mellemfi nansiering 
af moms, ligesom der kan blive behov for en 
byggekredit til fi nansiering af negative afvi-
gelser i forhold til anlægsbudgettet.

Køberetten iht. VE-loven til vindmøllelauget 
er tiltænkt personer over 18 år med bopæl i 
Brønderslev Kommune jf. bestemmelserne i 
VE-loven. Personer indenfor en radius af 4,5 
km. fra den nærmeste vindmølle i den kom-
mende vindmøllepark har forkøbsret.

Der kan tegnes andele på en blanket ”Teg-
ningsaftale” i perioden fra annonceringen den 
30. oktober 2012 og frem til og med den 10. 
januar 2013 kl. 14.00.

Tegningsaftalen kan sammen med indbydel-
sen og vedtægterne m.v. for Øster Linderup 
Vindmøllelaug rekvireres på telefon 51 95 87 
42 / 51 95 87 43 eller via
www.O-Linderup-Vindmoellelaug.dk

Tegning sker ved udfyldelsen af tegningsaf-
talen, som fremsendes til Revisorfi rmaet Niel-
sen og Christensen, Hasseris Bymidte 6, 9000 
Aalborg. Sammen med tegningsaftalen skal 
der vedlægges dokumentation på, at beløbet 
svarende til ønsket antal andele er indbetalt 
på interessentskabets konto, som det frem-
går af tegningsaftalen. Tegningsaftalen anses 
for ugyldig, såfremt den ikke er modtaget se-
nest den 10. januar 2013 kl. 14.00, eller der 
ikke er vedlagt dokumentation for indbetaling 
af indskud for de tegnede andele.

Alle er velkomne

Energinet.dk har godkendt at annoncen overholder de minimumskrav, der fremgår af
VE-lovens (lov nr. 1074 af 8. november 2011) §§ 13-17.

Annoncen er indrykket af vindmølleopstiller Jysk Vindenergi ApS


