Offentligt møde om vindmøller
på
”Bindesbøl”
I forlængelse af at Ringkøbing-Skjern kommune har offentliggjort kommuneplantillæg
om opstilling af 6 eller 8 møller ved Bindesbøl, beliggende sydøst for Tarm, indbyder
mølleopstilleren, Bindesbøl Vind ApS,
v/Jens K. Pedersen, Kirkestrædet 4, 6893
Hemmet hermed til offentligt informationsmøde om projektet.
Mødet afholdes
Onsdag den 10. februar 2010 kl. 19.00 i
Aadum Forsamlingshus, Bindesbølvej 5,
6880 Tarm
Der vil på mødet blive orienteret om de lokale borgers mulighed for at deltage i et nyt
mølleprojekt. Projektet udbydes i henhold til
bestemmelserne i VE-Loven, og giver de
lokale borgere mulighed for at komme til at
eje 1-2 af de 6 eller 8 møller der opstilles i
området.

skabet. Indadtil i interessentskabet hæfter
interessenten i forhold til vedkommendes
ejerandel for de forpligtelser, som en af interessenterne måtte have indfriet, udadtil i
forhold til den solidariske hæftelse.
Køberetten til vindmølleinteressentskabet er
påtænkt lokalbefolkningen i RingkøbingSkjern kommune. Befolkningen indenfor en
radius på 4,5 km fra den nærmeste vindmølle har dog forkøbsret.
Der kan tegnes andele på den særlige blanket ”tegningsaftale” i perioden fra annonceringen den 26. januar og frem til 1. marts
2010.
Udbudsmaterialet omfattende tegningsaftalen, tegningsindbydelse, revisorerklæring
samt vedtægter kan rekvireres hos
PricewaterhouseCoopers
Østergade 40
6900 Skjern
Mailadresse: jje@pwc.dk
Endvidere kan materialet rekvireres på informationsmødet.

Der udbydes i alt 6.641 vindmølleandele pr.
mølle i projektet som hver koster DKK
3.700 pr. andel. I forbindelse med tegningen
skal der indskydes DKK 2.000, og den resterende del indbetales når den nye bestyrelse
finder det nødvendigt.
I henhold til VE-loven deltager de fremtidige I/S deltagere på lige vilkår med mølleopstilleren i projektet i såvel risiko som gevinst
ved projektet. Dermed menes, at det nystiftede interessentskab får mulighed for at købe
en vindmølle til samme pris som opstilleren,
men modsat har risiko for at tabe en del af
sit indskud i interessentskabet.
Overfor tredjemand hæfter interessenterne
personligt, direkte, solidarisk og ubegrænset
for de forpligtelser der påhviler interessent-
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