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Vedtægter for Hunseby Vindmøllelaug I/S 
 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1 Interessentskabets navn er Hunseby Vindmøllelaug I/S. 

Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Lolland Kommune. 

 

§ 2 Formål 

Stk. 1 Interessentskabets formål er at bidrage til en bæredygtig energiforsyning gennem 

drift, herunder produktion og salg af elektricitet, af en vindmølle ved Knuthenborg 

Allé, Maribo, Lolland.  

 

§ 3 Interessenter 

Stk. 1 Interessentskabet stiftes med HOFOR Vind A/S og Tjørneby Wind Park ApS som 

interessenter. Som interessenter optages endvidere enhver fysisk eller juridisk 

person, som gyldigt erhverver en eller flere interessentskabsandele i forbindelse med 

interessentskabets udbud af ejerandele i henhold til VE-loven, eller som gyldigt måtte 

erhverve andele ved interessentskabets efterfølgende frivillige udbud af 

interessentskabsandele, eller som måtte erhverve interessentskabsandele ved 

overdragelse fra eksisterende interessenter under iagttagelse af reglerne om 

omsætning af andele, jf. § 16 i nærværende vedtægter.  

Stk. 2 Alle interessenter opføres i en interessentskabsfortegnelse med navn, CPR-

nummer/CVR-nummer, adresse og antal andele, samt eventuelle øvrige krav i 

henhold til de til enhver tid gældende regler og lovgivning.  

Stk. 3 Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse 

er ajourført.  

 

§ 4 Andele 

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

forventede produktion i kWh pr. år delt med 1.000, svarende til en andelsstørrelse på 

1.000 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. 
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§ 5 Interessentskabsmøde 

Stk. 1 Interessentskabets øverste myndighed er interessentskabsmødet. Det ordinære 

interessentskabsmøde afholdes første gang senest 6 måneder efter nettilslutning med 

en særlig tilpasset dagsorden. Herefter afholdes det hvert år inden udgangen af april 

måned. Skriftlig eller elektronisk indkaldelse til interessentskabsmødet, samt 

indkomne forslag, skal udsendes til hver interessent senest 14 dage før mødet.  

Stk. 2 Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal som minimum indeholde:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

4. Forelæggelse af regnskab med bestyrelsens indstilling til anvendelse af oveskud 

eller inddækning af tab, samt forelæggelse af budget for det kommende år.  

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse, jf.§ 9 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt  

Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden for 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af interessentskabsmødet.  

Stk. 4 Interessentskabsmødet afholdes på et af bestyrelsen valgt sted i Lolland 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 almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder det forslag, 

hvorom der er stemt.  

Stk. 2 Stemmes der om vedtægtsændringer, eller 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 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.  



 

3/6 

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 skriftligt eller elektronisk til ekstraordinært 

interessentskabsmøde senest 4 uger efter modtagelse af anmodning herom, jf. 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 to suppleanter.  

Stk. 2 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet 2 medlemmer vælges i ulige årstal og 3 

medlemmer vælges i lige årstal. Dog er 2 medlemmer, efter lodtrækning, på valg 

efter første år.  

Stk. 3  De 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.  

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv.  

Stk. 5 Til bestyrelsen kan ikke vælges mere end én interessent fra samme husstand.  

Stk. 6 Bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer kan afsættes ved almindeligt flertal 

på et ekstraordinært interessentskabsmøde.  

 

§ 10 Valgprocedure 

Stk. 1 Kandidater til bestyrelsen opstilles til valg på det ordinære interessentskabsmøde.  

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

valg.  

Stk. 3 Kandidater der har fået flest stemmer efter optælling af de afgivne stemmer er valgt.  

 

§ 11 Bestyrelsen 

Stk. 1 Interessentskabets daglige administration forestås af bestyrelsen eller af en af 

bestyrelsen udpeget administrator.  
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Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af en driftsleder, såfremt dette kræves efter 

gældende regler eller lovgivning. 

Stk. 3 Bestyrelsen er forpligtet til at lade vindmøllen ansvarsforsikre. 

Stk. 4 Interessentskabet tegnes af minimum 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.  

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Ved eventuel 

stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Stk. 6 Der skal føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Ethvert medlem af bestyrelsen 

kan kræve sit synspunkt ført til protokols.  

 

§ 12 Gældsætning 

Stk. 1 Gældsætning af interessentskabet må ikke finde sted.  

 

§ 13 Hæftelse 

Stk. 1 Interessenterne hæfter direkte, ubegrænset, personligt og solidarisk over for 

interessentskabets kreditorer.  

Stk. 2  I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelse.  

Stk. 3  Ingen fordring kan kræves indfriet af den enkelte interessent, uden at kravet forinden 

er rejst over for interessentskabet.  

 

§ 14 Regnskab 

Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret, idet 1. regnskabsår dog løber fra stiftelsen til den 

31. december 2015. 

 

§ 15 Afregning 

Stk. 1 Efter fradrag af interessentskabets udgifter og henlæggelser fordeles resten af 

indtægten ligeligt til interessenterne 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 

udbetalingstidspunktet er opført som ejer af andelen i interessentskabsfortegnelsen.  

 

§ 16 Omsætning af interessentskabsandele 

Stk. 1 Såfremt en interessent ønsker at afhænde sine andele, skal disse først udbydes 

blandt eksisterende interessenter.  
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Stk. 2 Ved afhændelse i henhold til stk. 1, skal den sælgende interessent foreligge 

bestyrelsen et skriftligt tilbud fra en interesseret køber af andelene. Bestyrelsen 

videresender herefter straks tilbuddet elektronisk til de eksisterende interessenter.  

Stk. 3  Ønsker en interessent at gøre brug af forkøbsretten, meddeles dette bestyrelsen 

skriftligt inden 8 dage. Bestyrelsen meddeler herefter straks den sælgende 

interessent, at forkøbsretten gøres gældende.  

Stk. 4 Ønsker flere interessenter at erhverve de udbudte andele, sælges andelene til det 

højest afgivne bud over det for bestyrelsen forelagte tilbud.  

Stk. 6 Ønsker ingen af de eksisterende interessenter at erhverve de udbudte andele, kan 

afhændelse ske i henhold til det for bestyrelsen forelagte tilbud.  

Stk. 7 Reglerne om forkøbsret, jf. stk. 1, gælder dog ikke ved overdragelse til den 

pågældende interessents ægtefælle, samelever og/eller livsarvinger.  

Stk. 8 Alle handler skal omgående meddeles skriftligt til bestyrelsen. Ingen handel med 

andele er gyldig før den er godkendt af bestyrelsen.  

Stk. 9 Andele kan dog først udbydes, sælges eller overdrages efter det første ordinære 

interessentskabsmøde. Denne bestemmelse gælder dog ikke for de to stiftende 

selskaber, HOFOR Vind A/S og Tjørneby Wind Park ApS, som til enhver tid frit kan 

udbyde, sælge og overdrage andele.  

 

§ 17 Pantsætning 

Stk. 1 Interessentskabsandele kan pantsættes. 

Stk. 2 Pantsætningen anmeldes overfor bestyrelsen, der foretager notering herom i 

interessentskabsfortegnelsen.  

 

§ 18 Opløsning 

Stk. 1 Interessentskabet kan opløses, såfremt mindst 2/3 af samtlige interessenter på et 

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.  

§ 19 Tvister 

Stk. 1 Enhver tvist mellem interessentskabet og de enkelte interessenter der måtte opstå i 

forbindelse med interessentskabets drift, opløsning eller fortolkning af nærværende 

vedtægter skal søges løst mellem parterne i mindelighed.  
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Stk. 2 Såfremt en mindelig løsning ikke kan opnås, afgøres tvisten af de almindelige 

domstole i henhold til dansk rets almindelige regler.  

 

Vedtaget på stiftende interessentskabsmøde i København den 

 

 


