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Vedtægter for  

Vindmøllelauget Ørumgaard I/S 

 

 

 

§ 1 

Interessentskabets navn er Vindmøllelauget Ørumgaard I/S 

Interessentskabets hjemsted er Struer kommune. 

 

 § 2 

Interessentskabets formål er at eje én vindmølle som opstilles på matr. nr. 1a m.fl. Kvistrup Hgd., 

Gimsing og ved erhvervsmæssig drift af denne at producere og sælge elektricitet. 

 

§ 3 

Som deltagere i interessentskabet kan optages enhver myndig fysisk person.  

Endvidere kan optages selskaber med begrænset ansvar.  

Interessentskabet skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 

Interessentskabsbeviser påtegnes af bestyrelsen med dato for handelstidspunktet. 

Alle interessenter opføres med navn og adresse, samt med de pågældendes ideelle andele i inter-

essentskabets ejerbog, der attesteres og underskrives af bestyrelsen, som har pligt til at drage omsorg 

for, at ejerbogen altid er ajourført.  

En udskrift af ejerbogen skal stedse være dokumentation for, hvem der er interessenter og med hvilke 

ideelle andele.  

Interessenterne har efter påkrav pligt til at oplyse interessentskabet, om man skattemæssigt benytter 

erhvervsmæssig opgørelse (skattelovgivningens almindelige regler) eller den simple skatteordning 

(skematisk opgørelse). Nye interessenter har samme forpligtelse.  
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§ 4 

Interessentskabet er opdelt i 9.846 andele således, at interessenterne kan erhverve en eller flere af 

disse. Andele er udtryk for, hvor stor en del af interessentskabets formue, interessenterne er ejere af. 

5.752 af Interessentskabets 9.846 andele er ved første salg af andelene udbudt i henhold til 

køberetsordningen i Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven).  

 

§ 5 

Interessentskabets ledelse varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, som vælges for en periode af 

2 år. 2 medlemmer valgt efter lodtrækning er på valg på det første interessentskabsmøde efter det 

stiftende interessentskabsmøde, medens de resterende er på valg året efter og så fremdeles. Genvalg til 

bestyrelsen kan finde sted. Indtil første interessentskabsmøde efter interessentskabets stiftelse består 

bestyrelsen dog af én person. 

Bestyrelsesmedlemmerne fordeler selv arbejdet mellem sig og er ansvarlige for den daglige drift over for 

interessentskabet. Bestyrelsen opretter en forretningsorden for sit arbejde.  

Bestyrelsen er overfor interessentskabet ansvarlig for, at der af interessentskabets indtægter henlægges 

til drift og konsolidering. Der skal som minimum ske henlæggelse som beskrevet i det ved offentligt 

udbud af andele i interessentskabet udarbejdede budgetmateriale.  

 

§ 6 

Interessentskabets øverste myndighed er det årlige interessentskabsmøde, der afholdes inden udgangen 

af april.  

Indkaldelse til interessentskabsmøde skal ske med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel, til hver 

enkelt interessent, der er noteret i ejerbogen. Indkaldelsen vedlægges dagsorden, regnskab, forslag til 

budget og indkomne forslag. Indkaldelse kan ske pr. brev eller elektronisk. Enhver interessent er 

forpligtet til at oplyse interessentskabets bestyrelse om en e-mailadresse, hvortil indkaldelser og andre 

meddelelser vedrørende interessentskabet kan fremsendes med bindende virkning for interessenten. 

Interessentskabsmødet afholdes på et af bestyrelsen fastsat sted i Struer Kommune. 

Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal omfatte følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetæller og referent 

3. Ledelsens beretning for det forløbne år 

4. Forelæggelse til godkendelse af regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller 

inddækning af tab.  

5.  Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
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6. Valg af registret eller statsautoriseret revisor.  

7. Forslag fra ledelse og interessenter 

8. Eventuelt 

Ved alle afstemninger, herunder valg af ledelse, har hver interessent 1 stemme pr. andel. Beslutninger 

træffes ved almindeligt stemmeflertal. Interessentskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset fremmøde.  

Stemmeret kan udøves med skriftlig fuldmagt. En fuldmægtig må maksimalt repræsentere to andre 

interessenter eventuelt udover sig selv.  

Forslag, der skal behandles på det ordinære interessentskabsmøde, må være ledelsen i hænde skriftligt 

senest den 1. februar. 

Ekstraordinært interessentskabsmøde afholdes, hvis ledelsen finder det nødvendigt, eller hvis 25 % af 

interessenterne fremsender skriftligt begrundet krav om det til ledelsen. Ledelsen indkalder så til møde 

med 14 dages og højest 4 ugers skriftligt varsel til alle interessenterne. 

Til beslutninger af større økonomisk betydning, herunder salg eller pantsætning af interessentskabets 

aktiver, vedtægtsændringer m.m. kræves, at 2/3 af samtlige interessenter stemmer herfor, medmindre 

andet er fastsat i disse vedtægter. 

Vedtages beslutningen ikke med 2/3 af samtlige interessenter, men at 2/3 af de fremmødte stemmer for 

beslutningen, skal bestyrelsen, inden 14 dage, indkalde til ekstraordinært interessentskabsmøde. 

Beslutningen kan på det ekstraordinære interessentskabsmøde vedtages med 2/3 af de fremmødte 

interessenter. 

 

§ 7 

Interessentskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. Så 

længe bestyrelsen består af ét medlem, jf. § 5, stk. 1, tegnes interessentskabet dog af dette ene 

medlem. 

Ledelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.  Formanden er i samråd med kassereren 

ansvarlig for de daglige dispositioner. Bestyrelsen antager ekstern bogholderibistand. Bestyrelsen er 

ansvarlig for ansættelse af driftsleder i henhold til stærkstrømsreglementet samt for indgåelse af aftaler 

med godkendt servicefirma. Ledelsen har interessentskabets bemyndigelse til at foranledige foretaget 

alle de vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige for vindmøllens drift, samt at formidle nødvendigt 

materiale til offentlig myndighed efter påkrav.  

 

§ 8 

Interessenterne hæfter personligt og solidarisk for interessentskabets forpligtelser. 

Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning for gæld, der er 

interessentskabet uvedkommende. 

Imellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelsen. 
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Den til vindmøllens anlæg og drift fornødne kapital tilvejebringes ved interessenternes indskud og/eller 

ved optagelse af lån og/eller kredit samt ved afsætning af den af vindmøllerne producerede energi på el-

nettet.  

Interessentskabet kan optage lån i bank og realkreditinstitut, som af bestyrelsen finder nødvendig for 

finansiering af selskabets drift, herunder kan der optages banklån til finansiering i byggeperioden i 

forbindelse med erhvervelse og opstilling af interessentskabets vindmølle. Bortset fra optagelse af lån til 

finansiering i byggeperioden som nævnt ovenfor samt etablering af en kassekredit på op til kr. 

1.000.000, skal beslutning om optagelse af lån forelægges interessentskabsmødet til godkendelse.  

 

§ 9 

For hver interessent føres en kapitalkonto.  

Kapitalkontoen krediteres interessenternes andel af  

1. det oprindelige indskud, 

2. efterfølgende indskud, 

3. lån ydet til interessentskabet, 

4. årets overskud, og 

5. eventuelle opskrivninger af interessentskabets aktiver og eventuelle nedskrivninger af 

interessentskabets passiver i det omfang disse reguleringer ikke er indeholdt i årsresultatet.  

Kapitalkontoen debiteres interessenternes andel af 

1. hævninger,  

2. årets underskud, og 

3. eventuelle nedskrivninger af interessentskabets aktiver og eventuelle opskrivninger af 

interessentskabets passiver i det omfang disse reguleringer ikke er inde i årsresultatet.  

 

§ 10 

Interessentskabets regnskab følger kalenderåret. 

Første regnskabsår er fra stiftelsesdatoen og til og med 31. december 2011. 

Regnskabet revideres af en af interessentskabsmødet valgt registeret eller statsautoriseret revisor.  

 

§ 11 

Andelene er, med de begrænsninger der følger af nærværende vedtægter, frit omsættelige. Prisen på en 

andel afgøres i fri handel. 
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Ved førstegangssalg i forbindelse med udbud i henhold til køberetsordningen i Lov om fremme af 

vedvarende energi (VE-loven), jf. vedtægternes § 4, fastsættes prisen på en andel dog i henhold til VE-

lovens regler, således at andelens pris fastsættes som en forholdsmæssig andel af opstillerens 

omkostninger til projektet. 

Ønsker en interessent at sælge én eller flere andele i interessentskabet, skal disse først tilbydes de øvrige 

interessenter. Tilbuddet fremsendes til interessentskabets bestyrelse. Tilbuddet skal være skriftligt og 

indeholde oplysninger om antallet af tilbudte andele, kontant købesum pr. andel samt øvrige 

handelsvilkår. Senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget tilbuddet, udsendes dette til de øvrige 

interessenter. De interessenter, som måtte ønske at gøre forkøbsretten gældende, skal senest 14 dage 

efter bestyrelsens udsendelse af tilbuddet skriftligt meddele dette til interessentskabets bestyrelse med 

angivelse af, hvor mange af de udbudte andele interessenten ønsker at købe. I det omfang flere 

interessenter gør forkøbsretten gældende, fordeles de udbudte andele efter samme principper som 

fastsat i Lov om fremme af vedvarende energi, lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, § 16, 

stk. 1, idet en eventuel lodtrækning dog forestås af interessentskabets bestyrelse.  

Såfremt ingen af de øvrige interessenter gør forkøbsretten gældende, eller afsættes ikke alle de udbudte 

andele til de øvrige interessenter, er den sælgende interessent i en periode seks måneder - regnet fra 

udløbet af fristen for udnyttelse af forkøbsretten - berettiget til at sælge de andele, som ikke sælges i 

henhold til forkøbsretten, til tredjemand for en pris og på vilkår, som ikke må være mere favorable for 

tredjemand, end det der blev tilbudt de øvrige interessenter.  

Forkøbsretten finder ikke anvendelse ved førstegangssalg i forbindelse med udbud i henhold til 

køberetsordningen i Lov om fremme af vedvarende energi, jf. ovenfor, ligesom forkøbsretten ikke finder 

anvendelse ved overdragelse af andele til eksisterende interessenter, den sælgende interessents 

ægtefælle eller livsarvinger eller til selskaber med begrænset ansvar, som en sælgende interessent eller 

den sælgende interessents ægtefælle eller livsarvinger ejer majoriteten af ejerandelene i.  

Alle handler skal omgående meddeles ledelsen, der godkender og registrerer ejerskiftet i ejerbogen, jf. 

vedtægtens § 3. Ved notering af ejerskifte i ejerbogen anses den nye ejer for at have tiltrådt 

interessentskabets vedtægter både for så vidt angår rettigheder og forpligtelser. Den tidligere ejer 

frigøres ikke ved overdragelse af andele for forpligtelser, der er indtrådt forud for overtagelsesdagen. 

Den nye ejer hæfter solidarisk med den tidligere ejer for forpligtelser indtrådt forud for 

overtagelsesdagen, indtil forpligtelserne er indfriede.   

 

§ 12 

Såfremt en interessent væsentligt misligholder nærværende vedtægter, herunder undlader at betale de 

til interessentskabets drift afkrævede beløb, kan vedkommende på interessentskabsmødet opsiges til 

udtræden med øjeblikkelig varsel. 

Ved udtræden på grund af misligholdelse mister den opsagte sine rettigheder som interessent, og den 

pågældende har pligt til straks at afhænde sin andel/andele, og interessentskabsmødet kan nægte at 

udbetale vedkommende noget beløb, før det dokumenteres, at interessentskabsandelen er afhændet. 

I øvrigt kan en interessent ikke udtræde af interessentskabet undtagen ved salg, jf. § 11. 

En interessentskabsandel kan pantsættes. Pantsætningen anmeldes overfor ledelsen, der foretager 

notering herom i ejerbogen.  
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§ 13 

Interessentskabet kan opløses, såfremt 2/3 af samtlige interessenter er enige herom. Vedtages 

beslutningen ikke med 2/3 af samtlige interessenter, men er 2/3 af de fremmødte stemmer for 

beslutningen, kan bestyrelsen, inden 14 dage, indkalde til ekstraordinært interessentskabsmøde. 

Beslutningen kan på det ekstraordinære interessentskabsmøde vedtages med 2/3 af de fremmødte 

interessenter. 

I tilfælde af opløsning udarbejdes en status over interessentskabets aktiver og passiver, hvorefter aktiver 

realiseres til dækning af passiverne. 

Det fremkomne over- eller underskud deles mellem interessenterne i forhold til deres ideelle andele. 

 

§ 14 

Enhver tvist der måtte opstå mellem interessenterne i forbindelse med interessentskabets drift, opløsning 

eller fortolkning af nærværende vedtægter, afgøres, for så vidt problemerne ikke kan ordnes i 

mindelighed, ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift. 

 

Således vedtaget på det ekstraordinære interessentskabsmøde den 12. december 2011. 

 

___________________________ 

Jane Toft Olufsen 

 

For Komplementaranpartsselskabet QVP:    

 

____________________________ 

Janus Skak Olufsen 


