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Bindesbøl Vindkraft I/S

1.

Navn

1.1.

Interessentskabets navn er Bindesbøl Vindkraft I/S.

2.

Hjemsted

2.1.

Interessentskabet
Kommune.

3.

Formål

3.1.

Interessentskabets formål er at producere og sælge elektricitet gennem etablering og drift af vindmøller.

4.

Interessenter

4.1

Der optages interessenter, som efter gældende offentlige
forskrifter har ret til at eje andele i interessentskabet.
Alle interessenter skal opføres i en interessentskabsfortegnelse ved navn, adresse, antallet af andele samt eventuelle andre krav fra det offentlige.
Ledelsen har pligt til at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført, samt at give interessenterne adgang til denne, hvilket kan ske elektronisk.

4.2.
4.3.

har

hjemsted

i

Ringkøbing-Skjern

5.

Andele

5.1.

Interessentskabet er opdelt i ideelle andele, svarende til
den ved etableringen forventede produktion i kWh. pr. år
svarende til 6.641 andele med en andelsstørrelse på 1000
kWh. pr. år.
Antallet af andele er udtryk for, hvor stor en del af interessentskabets formue, den enkelte interessent ejer. Det
er til enhver tid interessentskabsfortegnelsen, der angiver
antallet af de enkelte interessenters andele.

5.2.

6.

Interessentskabsmøde

6.1.

Interessentskabets øverste myndighed er interessentskabsmødet.
Interessentskabsmødet afholdes hvert år i marts måned. Skriftlig eller elektronisk indkaldelse interessentskabsmødet samt indkomne forslag, skal udsendes til hver interessent senest 2 uger før mødet.
Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal mindst omfatte følgende:

6.2.

1. Valg af dirigent.
2. Ledelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
3. Fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af
tab, samt forelæggelse af budget for det kommende år.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af ledelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
6.3.
6.4.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 4, skal være formanden i hænde senest den 1. februar.
Interessentskabsmødet afholdes på et af ledelsen fastsat sted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

7.

Stemmeret

7.1.

På interessentskabsmødet giver hver interessentskabsandel 1 stemme. Der er i alt i interessentskabet 6.641 stemmer.
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagtshaver behøver ikke at være interessent i vindmølleinteressentskabet. Der kan
dog kun stemmes med 1 fuldmagt pr. fremmødt.

7.2.

8.

Beslutninger

8.1.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder det forslag, hvorom der er stemt.
Stemmes der om vedtægtsændringer, beslutninger af større økonomisk betydning, herunder salg af interessentskabets aktiver og større
renoveringer, kræves det, at mindst halvdelen af interessenterne er
repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte interessenter
stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen er repræsenteret og mindst 2/3 stemmer for, kan forslaget vedtages på det næstkommende ordinære eller ekstraordinære interessentskabsmøde, hvis
mindst 2/3 af de her repræsenterede interessenter stemmer for forslaget.
Ledelsen kan sende forslag til skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Afgivning af stemme sker pr. brev inden en nærmere af ledelsen fastsat dato. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse.

8.2.

8.3

9.

Ekstraordinært interessentskabsmøde

9.1.

Ekstraordinært interessentskabsmøde afholdes når ledelsen finder det
nødvendigt eller såfremt mindst 1/10 af interessenterne skriftligt ytrer ønske herom med angivelse af, hvad der ønskes til behandling.
Ledelsen indkalder til ekstraordinært interessentskabsmøde senest 4
uger efter, at den har modtaget anmodning herom.
Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde skal ske med 2
ugers varsel.

9.2.
9.3.
10.

Valg af ledelse

10.1.
10.2.

Ledelsen består af 3 – 5 medlemmer.
Ledelsen vælges for 2 år ad gangen, således at ca. halvdelen er på
valg hvert år. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance udpeger
ledelsen indtil førstkommende ordinært interessentskabsmøde et midlertidigt medlem af ledelsen, således at denne til enhver tid har minimum 3 medlemmer.
Til ledelsen kan ikke vælges mere end én interessent fra samme husstand.

10.3.
11.

Ledelsen og tegningsret

11.1

Interessentskabets daglige administration forestås af ledelsen. Ledelsen kan beslutte at melde interessentskabet ind i relevante foreninger, som varetager vedvarende energiinteresser. Kontingent til foreningerne indbetales af ledelsen over interessentskabets regnskab.
Interessentskabet tegnes af minimum 3 medlemmer af ledelsen i forening.
Ledelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over ledelsens beslutninger. Mindretallet kan kræve sit synspunkt ført til protokols.

11.2.
11.3.
11.4.
12.

Hæftelse

12.1.

Interessenterne hæfter personligt, direkte, solidarisk og ubegrænset
for de forpligtelser der påhviler interessentskabet.
Mellem interessenterne hæftes i forhold til den enkeltes interessentskabsandel.
Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning af gæld, som er interessentskabet uvedkommende.
Ingen fordring kan kræves af den enkelte interessent, uden at kravet
forinden er rejst over for interessentskabet.
Gældsætning af interessentskabet må ikke finde sted. Ledelsen kan
dog optage lån til indfrielse og betaling af momsmellemværende i
forbindelse med opstart af vindmølleprojektet samt til finansiering af
midlertidig byggekredit i opstartsfasen for så vidt angår beløb, der
ligger ud over 25 mio. kroner, som anført i det til grundlag for stiftelsen af interessentskabet opstillede anlægsbudget.

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

13.

Regnskab og revision

13.1.
13.2

Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret.
Der skal føres et fuldstændigt bogholderi og for hvert regnskabsår
udfærdiger en registreret eller statsautoriseret revisor et årsregnskab
indeholdende status og resultatopgørelse.

13.3.
13.4.

Interessentskabets revisor vælges på interessentskabsmødet.
Revisor påser, at regnskabet aflægges i henhold til god revisorskik –
herunder at der foretages de nødvendige henlæggelser til imødegåelse af senere vedligeholdelse og reparation af vindmøllen.

14.

Omsætning af interessentskabsandele

14.1.

Andele kan ved arv eller gave overgå fra interessenter til ægtefælle,
samlever eller livsarvinger på betingelsen af, at modtageren opfylder
det offentliges regler for at besidde andele i interessentskabet.
Ved øvrige overdragelser har alle andre interessenter forkøbsret. Køb
via forkøbsret skal samlet omfatte alle udbudte andele. Ønsker en interessent at gøre brug af sin forkøbsret, skal denne skriftligt meddele
bestyrelsen sin interesse og anmode om at blive noteret som interesseret.
Ønsker en interessent at afhænde sin andel udenfor punkt 14.1. skal
skriftligt tilbud fra interesseret køber alene betinget af forkøbsretten
forelægges bestyrelsen, der straks videregiver tilbuddet til de interessenter, som forinden har meddelt deres interesse.
Ønsker en interessent at gøre brug af forkøbsretten, meddeles dette
bestyrelsen skriftligt senest 8 dage fra tilbuddet er kommet frem til
denne. Bestyrelsen meddeler herefter straks den sælgende interessent skriftligt, at forkøbsretten gøres gældende og sørger for den
praktiske eksedition af handelen.
Ønsker flere interessenter at benytte deres forkøbsret samtidig, fordeles andelen blandt disse i forhold til deres ejerandel.
I forbindelse med overdragelse af andele er sælgeren forpligtet til at
overgive køberen interessentskabets vedtægter og sidste årsregnskab.
Ved enhver overdragelse skal køberen indbetale købesummen til interessentskabet, som efter fradrag af eventuelle restancer udbetaler
det resterende til sælgeren. Køberen hæfter i modsat fald for sælgerens gæld til interessentskabet, dog maksimalt med den betalte købesum.
Interessenter frigøres først for sine forpligtelser over for interessentskabet, når ejerskifte skriftligt er anmeldt og godkendt af interessentskabets ledelse, herunder at købesummen er indbetalt til interessentskabet.

14.2.

14.3

14.4.

14.5
14.6.
14.7.

14.8.

15.

Pantsætning

15.1.
15.2.

Interessentskabsandele kan pantsættes.
Pantsætningen anmeldes over for ledelsen, der foretager notering
herom i interessentskabsfortegnelsen.

16.

Misligholdelse

16.1.

Overholder en interessent ikke vedtægterne, kan ledelsen standse
udbetalingerne til interessenten, indtil forholdet er bragt i orden.
Vægrer en interessent sig, trods påbud fra ledelsen, ved at overholder vedtægterne, er ledelsen forpligtet til at bringe forholdet i orden.
Såfremt en interessent væsentligt misligholder nærværende vedtægter, kan vedkommendes videre deltagelse i interessentskabet uden
yderligere varsel ophæves på et interessentskabsmøde.
Ved udtræden på grund af misligholdelse mister den opsagte sine
rettigheder som interessent, og den pågældende har pligt til straks at

16.2.
16.3.
16.4.

16.5.

afhænde sin(e) andel(e). Ledelsen kan nægte at udbetale vedkommende noget beløb, før det kan dokumenteres, at interessentskabsandelen(e) er afhændet og eventuelle restancer og erstatninger er
blevet betalt.
Alle omkostninger i forbindelse med misligholdelse af vedtægterne,
betales af den interessent, som misligholder disse.

17

Fordeling af overskud/tab

17.1.

Overskud eller tab, som måtte blive en følge af interessentskabets
drift deles mellem interessenterne i forhold til deres ejerandele.
Interessenterne aftaler indbyrdes hvorledes løbende afkast skal udbetales. I mangel af enighed opgør revisor den løbende udbetaling som
indtægt ved produktion fratrukket forventede løbende udgifter samt
sædvanlige og forventede afskrivninger. Aconto udlodninger sker løbende og snarest muligt.
Udbytte udbetales til den person, der på udbetalingsdagen står registreret som ejer af pågældende andel.
Kapitalindskud kan alene finde sted efter enighed mellem interessenterne.

17.2.

17.3.
17.4.
18.

Nedtagning af vindmølle m.v.

18.1.

Interessentskabet er forpligtet til for egen regning af fjerne mølle,
fundament og installationer i henhold til oprindelig aftale med jordejer
eller ifølge pålæg fra offentlige myndigheder.
Ved ophør kan interessentskabets brugsret til mølleplads bortfalde
uden vederlag.

18.2.
19.

Tvister

19.1.

Enhver uoverensstemmelse mellem interessenterne der måtte opstå
om interessentskabets drift, opløsning eller fortolkning af disse vedtægter afgøres endeligt af Retten i Herning. Parterne har således
gensidigt meddelt ankeafkald og tvisten kan således ikke indbringes
for højere retsinstans.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den
/
2010.

