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Tegningsmateriale for 

Prøvestenens Vindmøllelaug I/S 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

HOFOR og Bestyrelsen i Prøvestens Vindmøllelaug takker, fordi du har rekvireret tegningsmaterialet for 

andelshavere i vindmøllelauget.  

 

Prøvestenens Vindmøllelaug er stiftet, med det formål at kunne købe én af tre vindmøller, som skal opføres 

på Prøvestenen. HOFOR står for opsætningen af møllerne, og er derfor afsender af dette materiale.  

 

Der er her tale om et nyt, markant vartegn for vedvarende energi i hovedstadsområdet. Med en central 

placering i København, vil man kunne se møllen til vands, til lands og i luften. Dermed er dette endnu en 

synlig manifestation af København som en bæredygtig hovedstad.  

 

Med et køb af andele bliver man interessent i Prøvestenens Vindmøllelaug I/S, som overtager ejerskabet af 

møllen, når alle andele er solgt. Det er planlagt, at forhåndstegningen for andelene vil starte i oktober, og at 

møllerne kan tilsluttes elnettet med udgangen af 2013.   

 

Laugets mølle bliver den tættest på Øresund. Møllerne bliver gravet 12 meter ind i den vold, som adskiller 

havneområdet mod nord og det rekreative område mod syd. Møllen er en V80 fra Vestas, med en effekt på 

2,0 MW, en navhøjde på 67 meter og en rotordiameter på 80 meter. Møllens totalhøjde bliver dermed på 

107 meter. Produktionen for laugets mølle forventes at være 4.055 MWh årligt.  

 

Møllen udbydes nu i 4055 andele.  Læs mere om udbuddet af andele og de forskellige perioder på s. 6.  

 

Dette tegningsmateriale danner grundlag for salget af andelene og indeholder en række oplysninger om 

Prøvestenens Vindmøllelaug, økonomi, skatteregler og praktiske forhold omkring salget af andele.  Du kan 

læse mere om projektet på www.provestenen.dk  

 

Tegningsmaterialet er udarbejdet af HOFOR i samarbejde med bestyrelsen. Jahn Thorup, statsautoriseret 

revisor og administrerende partner i Advisor-Revision, har foretaget en gennemgang af tegningsmaterialet. 

Der henvises til "Den uafhængige revisors erklæring". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.provestenen.dk/
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Ledelseserklæring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Støtteerklæring 
Som formænd for de tre Miljøpunkter i København, der ligger tæt på møllerne på Prøvestenen, ser vi det 

nye projekt på Prøvestenen som et væsentligt skridt mod København som en bæredygtig hovedstad. 

Omlægningen af energiforsyningen fra fossile kilder til vedvarende energikilder står højt på prioritetslisten. 

Det vil nedbringe C02 udledningen i vores hovedstand, og med de nye vindmøller produceres der el nok til 

ca. 3000 husstandes årlige forbrug – det mener vi er en sag, der er værd at støtte.  
 

Møllerne på Prøvestenen har af forskellige årsager høje anlægningsomkostninger, blandt andet placeringen 

som et nyt varetegn for København koster lidt på bundlinjen. Det er eksempelvis ikke billigt at fragte 

forurenet jord igennem København. En anden udfordring i projektet er usikkerheden om el-prisernes 

udvikling. Elpriserne har været faldene under den økonomiske krise, og der er ingen garanti for at de stiger 

igen. Men vi er sikre på, at industrien nok skal få fremgang, og at efterspørgsel på grøn energi vil stige.  
 

Vi mener, at København skal være med i den grønne bølge. Udgifterne og usikkerhederne skal ikke betyde, 

at vindmøller udelukkende skal placeres der, hvor infrastrukturen er fordelagtig, eller at vi skal vente til 

økonomien vender. Vi skal som bæredygtig hovedstad gå forrest i kampen for vedvarende energiforsyning. 
 

Det er vigtigt, at vi som Københavnere viser hinanden, at vi tager ansvaret for en vedvarende 

energiproduktion- uanset om den sker i vores forhave eller baghave. Med dette mølleprojekt viser vi 

hinanden dette. 
 

 
 
 
Lasse Rossen 
Formand, Miljøpunkt Amager 
 

 
Bent Lohmann 
Formand, Miljøpunkt Indre-By 
Christianshavn 

 
Axel Thrige Laursen 
Formand, Miljøpunkt Østerbro

Den uafhængige revisors erklæring 
Til investorerne i Prøvestenens Vindmøllelaug I/S. 

Vi har efter aftale med ledelsen i HOFOR og bestyrelsen i Prøvestenens Vindmøllelaug  

gennemgået tegningsmateriale for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S af 23. september 2013. dette udviser en 

nettoindtægt før skat pr. andel pr. år på kr. 370, svarende til en årlig forrentning før skat på kr. 7,5 %. Pris 

pr. andel udgør kr. 4.937. 

 

Ledelsen i HOFOR og Prøvestenens Vindmøllelaug har ansvaret for tegningsmaterialet samt de 

forudsætninger, der er betydende for de forventede indtægter for projektet.  Vort ansvar er på grundlag af 

vores undersøgelser at udtrykke en konklusion på tegningsmaterialet. 
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Tegningsmaterialet er udarbejdet i forbindelse med, at HOFOR og Prøverstenens Vindmøllelaug pr. 23. 

september 2013 har tilbudt investorer at deltage projektet ved erhvervelse af en eller flere ejerandele i 

Prøvestenens Vindmøllelaug I/S. 

 

Ledelsen har i den forbindelse opstillet forventninger til fremtidige begivenheder og beslutninger, som 

muligvis ikke finder sted eller gennemføres som forudsat. De angivne forventninger er i sammenhæng med 

det udarbejdede budget. 

 

Det udførte arbejde 

Vi har udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske standard for andre erklæringsopgaver med 

sikkerhed med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at budgettet for årene 2014 – 2028 er 

udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger. 

 

Vi har endvidere udført arbejde for at opnå begrænset sikkerhed på, hvorvidt de opstillede forudsætninger 

som budgettet er baseret på, er rimelige samt om tegningsmaterialet indeholder alle væsentlige 

oplysninger som er os bekendt og som efter vores opfattelse er nødvendige til en selvstændig bedømmelse 

af investeringens forventede udvikling. 

 

Det arbejde der udføres for, at opnå en konklusion med begrænset sikkerhed, er mindre omfangsrigt og 

giver derfor mindre sikkerhed end ved en opgave, hvor konklusionen er afgivet med en høj grad af 

sikkerhed. 

 

Arbejdet har omfattet en gennemlæsning af tegningsmaterialet med at vurdere indholdets relevans og 

fuldstændighed og for at påse, at tegningsmaterialet redegørelse ikke indeholder væsentlige 

uoverensstemmelser eller faktuelle fejl i relation til tegningsmaterialets budget. 

 

Vi har ved forespørgsler til ledelsen samt analyser af de modtagne informationer vurderet hvorvidt de 

opstillede forudsætninger kan anses som rimelige. 

 

Vi har efterprøvet hvorvidt det opstillede budget er udarbejdet udfra de angivne budgetforudsætninger 

samt påset at de angivne forudsætninger i væsentlighed er tilstrækkelige. Endeligt er budgettets indre 

talmæssige sammenhæng efterprøvet. 

 

Det er vor opfattelse at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse at budgettet for Prøvestenens Vindmøllelaug I/S for årene 2013-2028 er udarbejdet 

på grundlag af de opstillede forudsætninger. 

 

Ved den udførte undersøgelse er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til, at 

konkludere, at forudsætningerne ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet og at tegningsmaterialet ikke 

indeholder de oplysninger, der i overensstemmelse med gældende praksis og udbyders beskrivelse og 

formål med investeringsprojektet som er nødvendige for en selvstændig bedømmelse af investeringens 

forventede udvikling, jf. ledelsens påtegning på tegningsmaterialet. 
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Selvom de begivenheder, som forudsætningerne beskriver finder sted, vil de realiserede resultater 

sandsynligvis afvige fra budgettet i tegningsmaterialet. Dette da andre ligeledes forventede begivenheder 

ofte ikke realiseres som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. 

 

Supplerende oplysninger 

Tegningsmaterialet angiver skattemæssige forhold, som er opgjort efter gældende skattelovgivning. 

Ændringer i skattelovgivning og -praksis indenfor den periode som budgettet dækker, kan påvirke de 

fremtidige resultater for investorerne.  

 

København d. 23. september 2013  

 

 

 

 

 

 

Stiftelse, ejerskab og hæftelse 
Prøvestenens Vindmøllelaug blev oprettet i november 2012, med det formål senere at overgå til et 

interessentskab, hvor en interessent ejer et antal andele svarende til hver 1/4055 af interessentskabet. I et 

I/S er der solidarisk hæftelse.  

 

HOFOR udbyder andelene i Prøvestenens Vindmøllelaugs vindmølle. Når alle andele er solgt overgår 

ejerskabet af møllen til Prøvestenens Vindmøllelaug I/S. Indtil da ejes møllen af HOFOR. Således vil 

andelshaver i perioden fra de tegner andele indtil alle andelene er solgt ikke være interessenter endnu, og 

det betalte beløb vil stå på en konto som er oprettet til formålet. Når andelene er solgt, vil Prøvestenens 

Vindmøllelaug I/S overtage ejerskab af møllen, og andelsbeviserne vil blive udstedt.  

 

I praksis er risikoen ved købet af møllen, samt den solidariske hæftelse i Prøvestenens Vindmøllelaug I/S 

minimeret ved, at lauget først erhverver møllen, når alle andelene er solgt. Endvidere er gældsætning 

udelukket gennem vedtægterne, som fastslår, at der ikke må stiftes gæld i lauget og at møllerne altid skal 

være betryggende forsikret. 

 

Når Prøvestenens Vindmøllelaug overtager ejerskab af møllen, træder interessentskabets vedtægter i kraft. 

Disse kan læses i deres helhed på side 7-8.  
 

Bestyrelsen  
Bestyrelsen i Prøvestenens Vindmøllelaug består indtil videre af Formand for lauget Lasse Rossen.  

 

Som formand for Miljøpunkt Amager er Lasse projektets lokale forankring. Lasse er en miljøentusiast som 

ønsker at sætte Amager på landkortet som en grøn ø.  
 

Når alle andele er solgt, og interessentskabet formelt er stiftet, vil der blive indkaldt til det første 

interessentskabsmøde. På det møde vil den første bestyrelse blive valgt jf. laugets vedtægter.  
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Produktion og prissætning  
Laugets mølle forventes at producere 4.055 MWh årligt. Beregningen er lavet af HOFOR og der er taget 

hensyn til skyggevirkningen fra de andre møller, der er fratrukket timer til vedligehold og andre 

usikkerheder. Denne forventede årsproduktion medfører, jævnfør reglerne i lovgivningen, at der udstedes 

4.055 andele á 1.000 kWh i laugets mølle. En andel svarer til en årsproduktion fra møllen på 1.000 kWh. En 

gennemsnitlig dansk husholdning forbruger ca. 4.000 kWh årligt. 

 

Købsbudget  
Købsbudgettet er baseret på tal fra HOFOR 

 

Køb af vindmøller 38.310.000 kr. 

  

Udvikling, rådgivning og byggestyring 1) 6.158.941 kr.  

  

Elarbejde, veje og fundamenter  15.589.169 kr.  

  

Total Prøvestenen 60.058.110 kr.  

Pr. MW  10.009.685 kr.  

Pr. mølle  20.019.370 kr.  

 
Pris pr. andel 

 
4.937 kr.  

 
 

 

Ad 1) Posten dækker bl.a. over byggestyring, geotekniske målinger, VVM, 

lokalplan, vindberegning, advokat, revisorbistand og udbudsbistand  

 

 

Driftsbudget  
Beregningerne for driftsøkonomien er baseret på beregninger fra HOFOR.  

Elprisen er baseret på officielle prognoser fra Energistyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forudsætninger 
Det forudsættes at møllerne har en levetid på 25 år. En yderligere forudsætning er, at der ydes tilskud på 

0,25 kr. pr. kWh på de første 22.000 fuldlasttimer. Den væsentligste forudsætning for økonomien er 

Energistyrelsens el-pris prognose. Elpriserne har svinget meget de seneste år, og det er vanskeligt at 

forudse hvad udviklingen på markedet bliver. Vi har derfor valgt at bruge den mest objektive og officielle 

prognose i projektet.  

 

  

Driftsomkostninger 722.856 kr./år 
Pr. andel  178 kr./ år 
   
Indtægter fra el og certifikater 2.223.871 kr./år 
pr. andel 548 kr./år 
   
Gennemsnitlig nettoindtægt pr. andel 370 kr./år 

   
Forventet tilbagebetalingstid  
 

11 år 

Årlig forrentning af indskudt kapital 7,5 % 
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Køb af andele 
Det samlede vindmølleprojekt på Prøvestenen består af tre møller. Derved udgør laugets mølle 33% af det 

samlede projekt. Da købsretsordningen kun er gældende for samlet 20 % af projektet, betyder det at 2550 

andele vil blive fordelt efter lovgivningen og 1550 andele vil blive fordelt efter laugets egne principper. 

Lauget har valgt at prioritere de 1550 andele til kolonihaveejere og virksomheder indenfor 4,5 km, samt de 

der har været en del af projektets opstart. 

 

Der vil blive åbnet for tegning af andele på www.provestenen.dk. I første omgang vil tegningen ske ved, at 

man indbetaler 100 kr. pr. andel man ønsker at tegne sig for.  

  

Når der er tegnet for alle andele eller når de 8 uger er gået, vil fordelingen ske efter følgende 

principper: 

 

 Først får beboere indenfor 4,5 km fra møllen tildelt andele, dog max. 2550 andele i alt. De bliver 

fordelt én ad gangen, indtil alle har fået opfyldt deres ønske om andele (dog max. 50 hver). 

 Dernæst får folk fra resten af København samt de der måtte ønske mere end 50 andele tildelt 

andele, dog max. 2550 andele i alt. Igen fordeles andelene én ad gangen, denne gang uden øvre 

begrænsning. 

 Dernæst får kolonihaveejere og virksomheder indenfor 4,5 km. tildelt andele efter samme princip, 

dog max. 1550 andele i alt. 

 Slutteligt får alle andre tildelt andele. 

  

Hvis det ikke går op, sker tildelingen efter lodtrækning v. energinet.dk. Dette gælder alle trin i fordelingen. 

  

Hvis der er andele tilbage efter de 8 uger, sker salget efter først til mølle. 

  

Der er ikke fortrydelsesret på hverken tegning af andele eller køb af andele. Hvis man har tegnet sig for 

flere andele end man ønsker, bliver ens indbetaling modregnet i ens samlede udgift. Du kan eksempelvis 

tegne dig for 5 andele (500 kr.) men vælge kun at købe én, og så vil de 500 kr. blive modregnet i 

andelsprisen. 

  

Tegner man sig for andele uden sidenhen at købe en andel, går pengene til projektet. 
 

Prisen pr. andel er 4.937 kroner og herfra skal fratrækkes beløbet til forhåndstegning.  Salget af andele vil 

ligeledes foregå via hjemmesiden www.provestenen.dk hvor man vil kunne logge sig ind med NemID og 

betale med betalingskort.  

 

Ønsker man ikke at forhåndstegne/købe andele via hjemmesiden, vil man kunne hente en kontrakt på 

hjemmesiden, som kan udfyldes og sendes ind til Vindmølleadministrationen.  

 

I alle forhold vedrørende forhåndstegning og salg kan udbyder af andele kontaktes på: 

 

Prøvestenens Vindmøllelaug 

Co/Vindmølleadministrationen 

Rådhuspladsen 77, 4. sal 

1550 København V 

 

Telefon: 61 14 13 71 

Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 13-15.  

www.provestenen.dk  

  

http://www.provestenen.dk/
http://www.provestenen.dk/
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Lånefinansiering 

Det er muligt at låne penge til at købe vindmølleandele. Vi anbefaler at man tager en snak med sit 

pengeinstitut om muligheden. Materialet her kan danne grundlag for lånet.   

 

Investering  
Enhver myndig person over 18 år kan eje vindmølleandele. Flere voksne personer i husstanden kan hver 

for sig erhverve andele.  

 

Udenlandske statsborgere kan også eje vindmølleandele, udbyttet fra el-salget skal dog kunne indsættes på 

en konto i en dansk bank. Skattemæssigt kan ejerskabet få nogle konsekvenser for den enkelte, hvilket 

udenlandske statsborgere bør være opmærksomme på.  

 

Aktie- og anpartsselskaber kan købe andele efter de samme regler som ovenfor. 

 

Skatteregler for vindmølleandele  

Privatpersoner  

Indtægter fra vindmølledrift er principielt skattepligtig på linje med andre indtægter. Private har pr. d. 19. 

november 2012 kun mulighed for at bruge den skematiske metode, som betyder at andelene beskattes som 

almindelig indkomstbeskatning af bruttoindtægten fra el-salg efter bundfradrag på 7.000 kroner. De 40 

procent af indtægten, som er skattefri, skal modsvare driftsudgifter, afskrivninger mv.  

 

Selskaber 

Overskud fra vindmølleandele der er ejet af et selskab, skal beskattes efter almindeligt gældende regler for 

selskabsbeskatning. 

 

Aktie- og anpartsselskaber 

Overskud fra vindmølleandele, der er ejet af et aktie- eller anpartsselskab, skal beskattes efter almindeligt 

gældende regler for selskabsbeskatning. 

 

Servicebrev til brug for selvangivelsen 

Vindmøllelauget udsender hvert år et servicebrev med alle oplysninger til brug for selvangivelsen. I 

servicebrevet står anført hvilket beløb, der skal skrives i hvilke rubrikker på selvangivelsen. 

 

Flere detaljer om skat findes på www.skat.dk 

 

Venteliste 
I tilfælde af at de 4055 tegninger er udsolgt, vil lauget på baggrund af forhåndstegningerne etablere en 

venteliste som eventuelt ikke solgte andele udbydes ud fra.   

 

  

http://www.skat.dk/
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Vedtægter for Prøvestenens Vindmøllelaug 

Disse vedtægter vil være gældende fra alle andelene er solgt, og 

Prøvestenens Vindmøllelaug I/S dermed overtager ejerskabet af 

vindmøllen.  

§ 1 Navn og Hjemsted 

Stk. 1 Interessentskabets navn er Prøvestenens Vindmøllelaug 

I/S. Interessentskabet er ejer af en vindmølle, opført på 

Prøvestenen. 

Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune. 

 

§ 2 Formål 

Stk. 1 Interessentskabets formål er at producere elektricitet 

gennem drift af en vindmølle på Prøvestenen. 

Stk. 2 Opførelse og drift af vindmøller på Prøvestenen er en del af 

Københavns Kommunes indsats for at gøre København CO2-

neutral senest år 2025. 

Stk. 3 Det overordnede mål er at bidrage til en bæredygtig 

energiforsyning i Danmark. 

 

§ 3 Interessenter 

Stk. 1 Interessentskabet stiftes med HOFOR Vind A/S og HOFOR 

A/S som interessenter. Som interessenter optages endvidere 

enhver fysisk eller juridisk person, som gyldigt tegner en eller 

flere interessentskabsandele i forbindelse med 

interessentskabets gennemførelse af udbud af ejerandele i 

henhold til VE-loven, eller som gyldigt måtte tegne andele ved 

interessentskabets eventuelle efterfølgende, frivillige udbud af 

interessentskabsandele, eller som måtte erhverve 

interessentskabsandele ved overdragelse fra bestående 

interessenter med bestyrelsens samtykke, jf. § 17 

Stk. 2 Alle interessenter opføres i en interessentskabsfortegnelse 

ved navn, adresse, antallet af andele, samt oplysninger ifølge 

eventuelle andre krav fra gældende regler eller lovgivning. Det 

påhviler interessenten, at informere bestyrelsen om enhver 

ændring, som er relevant i forbindelse med 

interessentskabsfortegnelsen, hurtigst muligt efter ændringen er 

trådt i kraft.  

Stk. 3 Bestyrelsen har pligt til at drage omsorg for, at 

interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført, samt at give 

interessenterne adgang til denne. 

 

§ 4 Andele 

Stk. 1 Interessentskabet er opdelt i ideelle andele, svarende til 

den ved etableringen forventede produktion i kWh pr. år 

divideret med 1000, svarende til en andelsstørrelse på 1000 kWh 

pr. år. 

Stk. 2 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 Interessentskabsmøde 

Stk. 1 Interessentskabets øverste myndighed er 

interessentskabsmødet.  

Det ordinære interessentskabsmøde holdes hvert år inden 

udgangen af marts måned. Skriftlig eller elektronisk indkaldelse 

til interessentskabsmødet, samt indkomne forslag, skal udsendes 

til hver interessent senest 2 uger før mødet.  

Stk. 2 Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal 

mindst omfatte følgende: 

 Valg af dirigent. 

 Valg af referent og stemmetællere. 

 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 Forelæggelse til godkendelse af det reviderede 

regnskab med bestyrelsens indstilling til anvendelse af 

overskud  eller inddækning af tab, samt forelæggelse 

af budget for det kommende år. 

 Indkomne forslag. 

 Valg af bestyrelse. 

 Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. 

 Eventuelt. 

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 

5, skal være formanden i hænde senest den 1. februar. 

Stk. 4 Interessentskabsmødet holdes på et af bestyrelsens fastsat 

sted i Københavns Kommune. 

 

§ 6 Stemmeret 

Stk. 1 På interessentskabsmødet har hver interessent 1 stemme 

pr. interessentskabsandel. 

Stk. 2 Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Dog kun én 

fuldmagt pr. fremmødt. 

 

§ 7 Beslutninger 

Stk. 1 Beslutninger træffes ved almindelig flertal. Ved 

stemmelighed bortfalder det forslag, hvorom der er stemt. 

Stk. 2 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 eller ved fuldmagt repræsenterede interessenter 

stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af 

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.  

Stk. 3 Bestyrelsen kan sende forslag til skriftlig afstemning blandt 

interessenterne. Afgivning af stemme sker pr. brev inden en 

nærmere, af bestyrelsen, fastsat dato. Bestemmelserne i stk. 1 og 

2 finder tilsvarende anvendelse. 

 

§ 8 Ekstraordinært interessentskabsmøde 

Stk. 1 Der afholdes ekstraordinært interessentskabsmøde når 

bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt interessenter 

repræsenterende mindst 1/10 af de stemmeberettigede 

interessentskabsandele skriftligt ytrer ønske herom med 

angivelse af, hvad der ønskes til behandling.  

Stk. 2 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært 

interessentskabsmøde senest 4 uger efter, at den har modtaget 

anmodning herom efter stk. 1. 

Stk. 3 Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde skal 

ske med mindst 14 dages varsel. 

 

§ 9 Valg af bestyrelse 

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Herudover vælges 2 

ikke-personlige suppleanter 

Stk. 2 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet 2 medlemmer 

vælges i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal. De 2 

suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Stk. 4 Til bestyrelsen kan ikke vælges mere end én interessent fra 

samme hustand. 

Stk. 5 Bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer kan 

afsættes ved almindeligt flertal på et ekstraordinært 

interessentskabsmøde. 

 

§ 10 Valg procedure 
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Stk. 1 Kandidater til bestyrelsen opstilles til valg på det ordinære 

interessentskabsmøde. 

Stk. 2 Der stemmes på et antal kandidater, svarende til antallet af 

bestyrelsespladser på valg. 

Stk. 3 Kandidaterne, der har fået flest stemmer efter optælling af 

de afgivne stemmer, er valgt.  

Stk. 4. I ulige årstal er de 2 kandidater, som har fået henholdsvis 

det 4. og 5. højeste antal stemmer, valgt som henholdsvis 1. og 2. 

suppleant for det kommende år. I lige årstal er de 2 kandidater, 

som har fået henholdsvis det 3. og 4. højeste antal stemmer, valgt 

som henholdsvis 1. og 2. suppleant for det kommende år. 

 

§11 Bestyrelsen 

Stk. 1 Interessentskabets daglige administration forestås af 

bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget administrator. 

Bestyrelsen kan beslutte at melde interessentskabet ind i 

relevante foreninger, som varetager vedvarende 

energiinteresser. Kontingent til foreningerne indbetales af 

bestyrelsen over interessentskabets regnskab. 

Stk. 2 Interessentskabet tegnes af minimum 3 medlemmer af 

bestyrelsen i forening. 

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til 

stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme 

afgørende. 

Stk. 4 Der skal føres protokol over bestyrelsens beslutninger. 

Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve sit synspunkt ført til 

protokols. 

 

§ 12 Ansvar 

Stk. 1 Bestyrelsen er forpligtet til at lade vindmøllerne 

ansvarsforsikre. 

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af driftsleder, 

såfremt dette kræves af gældende regler eller lovgivning, samt 

for indgåelse af aftaler med godkendt servicefirma. 

 

§ 13 Gældsætning 

Stk. 1 Gældsætning af interessentskabet må ikke finde sted. 

 

§ 14 Hæftelse 

Stk. 1 Interessenterne hæfter personligt og solidarisk over for 

interessentskabets kreditorer. 

Stk. 2 Mellem interessenterne indbyrdes hæftes i forhold til 

andelsbesiddelse. 

Stk. 3 Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for 

kreditorforfølgning af gæld, som er interessentskabet 

uvedkommende. 

Stk. 4 Ingen fordring kan kræves indfriet af den enkelte 

interessent, uden at kravet forinden er rejst over for 

interessentskabet.  

 

§ 15 Regnskab 

Regnskabsåret følger kalenderåret, idet 1. regnskabsår dog løber 

fra stiftelsen og indtil den 31. december  2013.  

 

§ 16 Afregning  

Stk. 1 Efter fradrag af interessentskabets udgifter og 

henlæggelser, fordeles resten af indtægten ligeligt efter antallet 

af andele. 

Stk. 2 Et eventuelt overskud udbetales til interessenterne mindst 

én gang om året. 

Stk. 3 Overskud indtjent fra sidste udbetaling udbetales til den, 

der på ubetalingstidspunktet er opført som ejer af andelen i 

interessentskabsfortegnelsen.  

 

§ 18 Omsætning af andele 

Stk. 1 Interessentskabsandele kan frit omsættes , dog skal 

betingelserne i §3 være opfyldt. 

Stk. 2 Alle handler skal omgående meddeles bestyrelsen. Ingen 

handel med andele er gyldig, før den er godkendt af bestyrelsen, i 

henhold til § 3. 

Stk. 3 Prisen på andele afgøres i fri handel. 

 

§ 19 Pantsætning 

Stk. 1 Interessentskabsandele kan pantsættes. 

Stk. 2 Pantsætningen anmeldes overfor bestyrelsen, der 

foretager notering herom i interessentskabsfortegnelsen.  

 

§ 20 Misligholdelse 

Stk. 1 Misligholder en interessent vedtægterne, f.eks. 

informationspligten i § 3, stk. 2, kan bestyrelsen standse 

udbetalingerne til interessenten, indtil forholdet er bragt i orden. 

Stk. 2 Vægrer en interessent sig, trods påbud fra bestyrelsen, ved 

at overholde vedtægterne, er bestyrelsen forpligtet til at bringe 

forholdet i orden. 

Stk. 3 Såfremt en interessent væsentligt misligholder 

nærværende vedtægter, kan vedkommendes videre deltagelse i 

interessentskabet uden yderligere varsel ophæves på et 

interessentskabsmøde. 

Stk. 4 Ved udtræden på grund af misligholdelse mister den 

opsagte sine rettigheder som interessent, og den pågældende har 

pligt til straks at afhænde sin(e) andel(e).  Bestyrelsen kan nægte 

at udbetale vedkommende noget beløb, før det kan 

dokumenteres at interessentskabsandelen(e) er afhændet. 

Stk. 5 Alle omkostninger i forbindelse med misligholdelse af 

vedtægterne, betales af den interessent, som misligholder disse.  

Stk. 6 I øvrigt kan en interessent kun udtræde af 

interessentskabet ved salg i henhold til § 18. 

 

§ 21 Opløsning 

Stk. 1 Interessentskabet kan opløses, såfremt mindst 2/3 af 

samtlige interessenter på et ekstraordinært 

interessentskabsmøde stemmer for en sådan beslutning, enten 

ved personligt fremmøde eller ved brevstemme. 

Stk. 2 I tilfælde af opløsning udarbejdes en status over 

interessentskabets aktiver og passiver, hvorefter aktiver 

realiseres til dækning af passiver. Det fremkomne over- eller 

underskud deles mellem interessenterne i forhold til deres 

andele. 

 

§ 22 Tvistigheder 

Alle sager imod interessentskabet anlægges ved Københavns 

Byret. 

Vedtaget på det stiftende møde den 6. september 2012 i 

København  

 

 


