
Vedtregter 

1 SELSKABETS NAVN 

1.1 Selskabets navn er "Stakroge Vind kraft 1/S". 

2 HJEMSTED 

2.1 lnteressentskabets hjemsted er Heming Kommune. 

3 FORMAL 

3.1 lnteressentskabets formal er at opf0re, eje og drive en vindm0lle, der er 

tilsluttet elnettet efter de til enhver tid i Energistyrelsens bekendtg0relse 

om vindm0llers tilslutning til elnettet indeholdte regler. 

4 SALG AF VINDM0LLE 

4.1 Det er en forudsretning for et eventuelt salg af vindm0llen, hvori der er 

afsat andele erhvervet i henhold til k0beretsordningen i lov om fremme af 

AOVOKATPARTNERSELSKAB 

CVR-NR. 34 22 70 04 

TELEFON +45 70 11 oa 00 

WWW.TVC.DK 

ADVOKATFIRMAET 

TOMMY V. CHRISTIANSEN 

tvc. 
ADVOKATFIRMA 

Dato 8.9.2017 

J.nr. 98181 

SIDE 1 / 12 



vedvarende energi (VE-loven), at der forud er opnaet godkendelse i hen

hold VE-lovens § 17, stk. 2. 

5 INTERESSENTERNE 

5.1 Som interessent kan optages save! virksomheder som privatpersoner. 

5.2 lnteressentskabet bestar af et i forhold til den beregnede el-produktion 

fastsat antal andele. interessentskabet bestar ved stiftelsen af 9.607 an

dele, hvoraf 9.241 er omfattet af k0beretsordningen jfr. pkt. 5.3. Hver an

del er opgjort ud fra 1.000 kWh pr. ar. 

5.3 Andele, udbudt efter K0beretsordningen i Lav om fremme af vedvarende 

energi (VE-Loven), kan erhverves af personer med bopcel i en afstand af 

4,5 km. fra vindm0lleparken og af personer med bopcel i Heming Kom

mune jf. vilkarene i VE-loven. 

5.4 0vrige andele, samt andele der udbydes men ikke tegnes under k0be

retsordningen, tegnes af en eller flere interessenter anvist af Stakroge 

Vindpark K/S (vindm0lleopstiller). 

6 UDTR.JEDEN OG OVERDRAGELSE AF ANDELE 

6.1 En overdragelse er f0rst gyldig nar bestyrelsen har noteret ejerskiftet i 

ejerbogen. Enhver overdragelse krcever bestyrelsens samtykke. 

6.2 'n:eressen err.e s.<al selv sikre sig at vrere omfattet af interessentskabets 

elektroniske adressekartotek. 

6.3 Ved salg af andele skal disse f0rst tilbydes andre interessenter i interes

sentskabet. Scelger orienterer senest den 20. i en maned kasserer/admi

nisrrator, sorn herefter foranlediger udsendelse til 0vrige interessenter. Til

buddet udsendes elektronisk til interessenterne sammen med 0vrig ordi

nrer information ca. ultimo hver maned, med angivelse af pris og skriftlig 
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acceptfrist pa 20 hverdage. G0res fork0bsretten gaaldende af flere forde

les de udbudte andele generelt efter principperne i VE-loven, idet de sid

ste andele dog fordeles til de interessenter, som har faarrest andele. Der 

afsluttes eventuelt med lodtraakning foretaget af uvildig. 

6.4 Safremt ingen 0nsker at k0be til den udbudte pris kan andelene saalges 

til tredjemand til mindst den udbudte pris. 

6.5 Reglerne om tilbudspligt gaalder ikke i f0lgende tilfaslde: 

i. ved overgang til ejere, der forud for overdragelsen er registreret i

e·erbogen,

ii. ved overgang til eller overdragelse til den pagaaldende interessents

aagtefrelle, samlever og/eller b0rn,

iii. ve overdragelse •ii ejerens 100 % ejede og/eller kontrollede selskab,

samt

iv. ved overgang af andele, der oprindeligt ikke var omfattet af k0berets

ordningen samt andele oprindeligt udbudt men ikke tegnet under k0-

beretsordningen.

6.6 Erhververen af interessentskabsandelen indtraader i samtlige overdrage

rens rettigheder og forpligtelser overfor interessentskabet. Overdrageren 

er dog f0rst frigjort overfor interessentskabet, nar eventuelle restancer til 

interessentskabet er berigtiget. 

6.7 lnteressentskabsande!ene kan ikke pantsrettes og kan ikke g0res til gen

stand for ietsforf0lgning, idet det dog bemaarkes, at pantsretning kan ske 

til sikkerhed overfor pengeinstituttet for Ian, som pengeinstituttet har ydet 

til finansiering af den pagreldende interessents kapitalindskud i interes

sentskabet. Tilsvarende gaelder ved efterf0lgende overdragelser af inte

ressentskabsandele. 
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7 HA:FTELSE 

7.1 lnteressenterne hrefter direkte, solidarisk, personligt og ubegrrenset for 

interessentskabets forpligtelser. lndbyrdes hrefter interessenterne i for

hold til deres ideelle andele i interessentskabet. lnteressentskabets akti

ver skal ikke kunne 90res til genstand for retsforf0lgning for nogen inte

ressentskabet uvedkommende greld. 

8 KAPITALGRUNDLAG OG DRIFT 

8.1 Den til vindm0llens anlreg og drift forn0dne kapital tilvejebringes ved inte

ressenternes indskud og/eller ved optagelse af Ian og/eller kredit samt ved 

afsretning af den af vindm0llen producerede energi til el-nettet. 

8.2 Hvis interessenternes kontante indskud finansieres ved optagelse af indi

viduelle Ian eller optagelse af frelleslan, noterer interessentskabet sa

danne transporter i udlodninger, som langiverne matte anmelde overfor 

interessentskabet. 

8.3 Optage se af kassekredit til den l0bende drift ma maksimalt vrere pa DKK 

1.00 .000. 

8.4 0vrige Ian til m0lledriften optaget i realkreditinstitut og/eller i bank/spare

kasse ma kun optages med proratarisk hreftelse for interessenterne i for

hold ii deres andele efter en enig generalforsamlingsbeslutning i henhold 

til pkt. 11.4. 

8.5 interessentskabets indtregter med fradrag af eventuelle ydelser pa de af 

interessentskabet optagne Ian og kreditter samt efter fradrag til drift, ved

ligeholdelse og henireggelser fordeles mellem interessenterne i forhold til 

disses iaeelle andele i interessentskabet. 

8.6 Udbytte til interessenterne udbetales mindst 4 gange arligt, hver gang se

nesi en maned efter at afregning er modtaget fra el-nettet. 
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8.7 Safremt der er behov herfor, er interessenterne forpligtet til med 30 dages 

varsel at indbetale et bel0b til drekning af underskud, eller hvis det i 0vrigt 

af hensyn til driften eller likviditeten matte vrere n0dvendigt. 

8.8 Det n0dvendige bel0b, der ska! indbetales, fordeles mellem interessen

terne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet. 

9 GENERALFORSAMLING 

9.1 Hvert ar afholdes der ordinrer generalforsamling inden udgangen af april 

maned, idet dog f0rste ordinrere generalforsamling f0rst afholdes i 2018. 

9.2 Generalforsamlingen indkaldes ved srerskilt skriftlig meddelelse til hver 

interessent med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 

lndkaldelse ska! ske ved elektronisk post. Det er den enkelte interessents 

ansvar at sikre, at bestyrelsen til enhver tid har opdaterede adresseoplys

ninger samt greldende e-mail-adresse for den enkelte interessent. 

9.3 Samtidig med indkaldelsen udsendes det til godkendelse pa generalfor

samlingen udarbejdede og af reviser og ledelse underskrevne arsrapport. 

9.4 Dagsorden for den ordinrere generalforsamling ska! omfatte: 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning om interessentskabets virksomhed i det

forl0bne ar

3. Fremlreggelse af arsrapport til godkendelse

4. Fremlreggelse af budget til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af ledelse

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vrelges for 2 ar ad gan

gen

8. Valg af reg. eller statsaut. reviser

9. Eventuelt

9.5 Forslag til behandling pa generalforsamlingen ska! vrere bestyrelsen 

hrende senest 8 dage f0r generalforsamlingens afholdelse. 
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9.6 Ekstraordinrer generalforsamling afholdes, nar mindst 1/4 af interessent

skabsandelene med angivelse af, hvad der 0nskes behandlet pa general

forsamlingen, skriftligt har forlangt det, eller nar bestyrelsen finder det hen

sigtsmressigt. 

9. 7 Generalforsamlingen ska! afholdes senest 4 uger efter, at begrering 

herom er fremsat. 

9.8 Ekstraordinrere generalforsamlinger indkaldes pa samme made og med 

samme varsel som ordinrere generalforsamlinger. 

9.9 Hver interessentskabsandel giver 1 stemme. 

9.10 Der kan stemmes if0lge skriftlig fuldmagt, idet dog ingen kan stem me 

if01ge mere end 3 fuldmagter. 

9.11 Alie beslutninger pa generalforsamlingen trceffes ved simpelt stemmefler

tal, idet stemmelighed bevirker, at forslaget er bortfaldet. 

9.12 Til ved agelse af bes! tninger om rendring af vedtregterne eller interes

sentskabets opl0sning krreves dog, at mindst 2/3 af de stemmeberetti

gede andele er m0d , og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de af

givne stemmer. Gyldig beslutning om opl0sning af interessentskabet kan 

endvidere alene finde sted efter gennemf0relsen af et salg af vindm0llen, 

til hvilket salg der forud ska! vrere opnaet godkendelse i henhold VE-lo

vens § 17, stk. 2. 

9.13 Er der ikke pa generalforsamlingen reprresenteret 2/3 af stemmeberetti

gede andeie, men forslaget vedtages med simpelt flertal, indkaldes inden 

4 uger til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af 

de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af reprresenterede stemme

berettigede andele. 

9.14 Sa lrenge interessentskabets vindm0lleanlreg er pantsat, kan beslutning 

om interessentskabets opl0sning eller rend ring af vedtregterne alene trref

fes med panthaverens samtykke. 
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9.15 Til vedtagelse af beslutninger af vidtraakkende 0konomisk betydning for 

den enkelte interessent, hvormed forstas beslutninger omfattende mere 

end 10 % af samtlige interessenters investering i interessentskabet, krre

ves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemmer herfor. 

9.16 Over det pa generalforsamlingerne passerede f0res en protokol, der un

cierskrives af dirigenten. 

9.17 Alie generalforsamlinger afholdes i Heming Kommune. 

10 INTERESSENTSKABETS LEDELSE 

10.1 lnteressentskabets daglige ledelse varetages af en bestyrelse pa 3 - 5 

personer, der vrelges blandt interessenter af generalforsamlingen for 2 ar 

ad gangen, saledes at 3 medlemmer afgar i ulige ar, medens 2 medlem

mer afgar i lige ar. 

10.2 Besidder en enkelt interessent 1/3 eller mere af det samlede antal andele, 

har den pagaaldende interessent krav pa men ikke pligt til en plads i be

styrelsen. Det afg0res ved lodtrrekning, hvem der i givet fald skal forlade 

bestyrelsen til fordel for naavnte interessent, safremt kravet fremsaattes. 

10.3 Bestyrelsen konstituerer hurtigst muiigt sig selv med formand, nrestfor

mand, kasserer og sekretrer. Besidder en enkelt interessent 40 % eller 

mere af det samleae antal andele, har den pagreldende interessent krav 

pa men ikke pligt til formandsposten. 

10.4 Det afg0res ved lodtraakning, hvem der afgar efter 1 ar henholdsvis 2 ar, 

idet dog formand og kasserer ikke kan afga samme ar. 

10.5 Ethvert me::Jlem af bestyrelsen er til enhver tid berettiget til uden begrun

delse at udtrrede af bestyrelsen. 

10.6 Beslutninger i bestyrelsen trreffes ved simpelt stemmeflertal. 

10.7 3as yrelsen er beslu:ningsdygtig, nar mindst halvdelen er til stede. 
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10.8 Bestyrelsen har - udover det almindelige ansvar - ansvaret for: 

• at f0re en ajourf0rt interessentliste/ejerbog,

• at forn0den forsikring mod lyn, brand, storm, maskinkasko, driftstab,

ansvar og evt. produktionstab er tegnet,

• at forn0den seNiceaftale stedse er tegnet,

• at der foretages forn0dne vedligeholdelsesarbejder,

• at udsende forn0dne oplysninger til interessenterne til brug for dis

ses selvangivelse og,

• at s0rge for udlodning.

10.9 Over det pa bestyrelsesm0derne passerede fores en protokol, som un

derskrives af de m0 te ledelsesmedlemmer. 

10.10 Bestyre!sen kan trasffe sredvanlige dispositioner som led i den daglige drift 

og kan antage teknisk, juridisk og regnskabsmressig bistand. 

10.11 Bestyrelsen har for den producerede str0m bemyndigelse til at indga el

salgskontrakter med en l0betid pa op til 10 ar. 

10.12 Bestyrelser. formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere 

over interessentskabets driftskonto i forbindelse med m0llernes drift og 

vedligenoldelse, dog inden for et maksimalt bel0b, der hvert ar fastlregges 

i budgettet. 

10.13 Eventuelt vederlag til bestyrelsen fastsrettes af generalforsamlingen. 

11 TEGNINGSREGEL 

11.1 lnteressentskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet 

bestyrelsesmedlem. 

11.2 I tilf23lde vedrnrende m0llernes drift og vedligehold kan bestyrelsens for

mand og kasserer hver for sig disponere over interessentskabets drifts

konto jf. bestemmelserne herom i pkt. 10.10-10.12. 
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11.3 Formanden og kassereren tegner hver for sig interessentskabet overfor 

SKAT. 

11.4 ·Til k0b, salg, laneoptagelse i og pantsretning af fast ejendom samt vind

m0ller krreves godkendelse af generalforsamlingen. Undtaget er dog op

tagelse af en kassekredit pa op til DKK 1.000.000 jf. afsnit 8.3.

12 BOGF0RING OG REGNSKAB 

12.1 lnteressentskabets regnskabsar er kalenderaret. 

12.2 F0rste regnskabsperiode l0ber fra interessentskabets stiftelse til nrest

k mrren e 3i. dec�mber. 

12.3 en dagliga bogf0. ing forestas af interessentskabets kasserer, eller hvem 

bestyrelsen matte overdrage ansvaret til, der ligeledes f0rer momsregn

skab. 

12.4 Arsrapporter udarbejdes og opstilles af den pa generalforsamlingen valgte 

reviser. 

13 BUDGETTER 

13.1 Bestyrelsen udarbejder budget for et ar ad gangen til godkendelse pa ge

neralforsam lingen. 

13.2 oudge1et ska! indeholde en oversigt over interessentskabets forventede 

indtregter og udgifter herunder vederlag til bestyrelsen samt et til vedlige

oldelse af interessentskabets aktiver passende bel0b. 

14 MISLIGHOLDELSE 

14.1 Safremt en interessent vresentligt misligholder sine forpligtelser overfor 

interessentskabet herunder undlader at betale bel0b, han er afkrrevet af 
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interessentskabet, kan han af bestyrelsen opsiges som interessent til 0je

blikkelig udtraeden, og den til interessenten h0rende andel vii pa foranled

ning af bestyrelsen blive solgt i overensstemmelse med reglerne i afsnit 

6. 

14.2 Bestyrelsens afg0relse kan indbringes for en ekstraordinrer generalfor

samling, der skal afholdes inden 4 uger efter, at dette er krrevet af den 

opsagte in eressent. Generalforsamlingens afg0reise traeffes ved simpelt 

stemmeflertal. 

14.3 Ved udtraeaen efter apsigelse pa grund af misligholdelse fortaber den op

sagte interessent ethvert krav pa andel i interessentskabets formue. 

14.4 Safremt interessentskabet har en nettogaeld beregnet pa grundlag af likvi

dationsvaerdien, skal den opsagte interessent indbetale sin i forhold til sin 

ideelle andel i interessentskabet beregnede del af nettogaelden senest 30 

dage efter a opg0re1sen er udarbejdet. 

15 OPL0SNING 

15.1 Safremt bes.ut ing om interessentskabets opl0sning er vedtaget i henhold 

til pkt.9.12-9.14, vaelger generalforsamlingen en eller flere likvidatorer til 

snarest at alisere interessentskabets aktiver og afvikle alle dets forplig

telser samt til s!ut fordele formuen blandt interessenterne i forhold til dis

ses ideelle andele i interessentskabet. Eventuel greld inddaekkes af inte

ressenterne i samme forhold. lnteressentskabet er opl0st, nar en general

forsamling har godkendt likvidationsregnskabet. 

16 VOLDGIFT 

16.1 Enhver strid mellem interessentskabet og de enkelte interessenter om et 

indbyrdes mellemvrerende afg0res endeligt af en voldgiftsret pa 3 med

lemmer, hvoraf et medlem vaelges af bestyrelsen og et medlem af ved

kornmende interessent. Desuden tiltraedes voldgiftsretten af en formand, 
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der udpeges af dommeren i den retskreds, hvor interessentskabet har 

hjemsted. 

16.2 Voldgiftsretten f0lger voldgiftsinstituttets regler for sagens behandling for 

retten. 

16.3 Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for begge parter. 

16.4 Voldgiftsreten trceffer i kendelsen bestemmelse om hvem af parterne, der 

ska! betale sagens omkostninger herunder honorar ti! rettens medlemmer. 

16.5 Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen ska! ikke 

vcere offentlig tilgcengelig. 

17 MIDLERTIDIG BESTEMMELSE 

17.1 lngen andele erhvervet under k0beretsordningen kan overdrages i tiden 

fra k0beretsordningens afslutning og indtil efter f0rste ordincere general

forsamling interessentskabet, som forventeligt er marts/april 2018. Besty

relsen kan dog efrer ans0gning i scerlige tilfcelde godkende overdragelser, 

f.eks. ved d0dsfald, samsalg sammen med bopasl eller tvungne 0konomi

ske forhold som bankkrav eller konkurs m.v. 

17.2 Bestyrelsen er uanset bestemmelserne i afsnit 11 bemyndiget ti! at stille 

garanti overfor m0lleleverand0r og entrepren0rer samt 0vrige leverand0-

rer i foroinaelse med etablering af vindm0llerne og optage Ian herunder ti! 

mellemfinansiering af moms og ti! finansiering af en eventuel negativ afvi

ge!se, safremt de samlede projektomkostninger overstiger interessenter

nes kontante indskud. 

17.3 Safremt der ved tegning af andele ikke er krav om fuld indbetaling, er det 

op ti! oestyrelsen at opkrceve det resterende andelsbel0b eventuelt i flere 

rater. 
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17.4 Bestyrelsen er bemyndiget og forpligtet til at underskrive alle dokumenter, 

hvorefter interessentskabet indtrreder i leje- og brugsretsaftaler for inte

ressentskabets vindm0lleplaceringer eller dokumenter om overtagelse af 

den eller de udstykkede parceller, hvorpa m0llerne skal opstilles samt de

klarationer om vejret, vingeoverslag og kabler, herunder underskrive 

samtlige dokumenter til brug for tinglysning af interessentskabets rettighe

der og forpligtelser. 

17.5 Bestyrelsen er bemyndiget tii at slette hele afsnit 17 fra interessentskabets 

vedtregter, nar ovenstaende forhold er afklaret. 

--00000--

Saledes vedtaget ved interes entskabets stiftelse den 8. september 2017. 

JensJ�
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