
 

 

 
 

OFFENTLIGT MØDE OM VINDMØLLER VED BRORSTRUP 
 
I anledning af det af Rebild Kommune offentliggjorte forslag til kommuneplan-tillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse vedrørende opførelse af 2 stk. vindmøller, med en effekt på hver 3,6 MW, og en 
totalhøjde på 150 meter, indbyder mølleopstilleren, Jens Iversen, Hvidkildevej 14, Mejlby, 9610  Nørager 
hermed til offentligt informationsmøde om vindmølleprojektet. 
 
 

MØDET AFHOLDES ONSDAG DEN 27. APRIL 2011, KL. 19.30 
I MEJLBY FORSAMLINGSHUS, MEJLBYVEJ 100, MEJLBY,  9610 NØRAGER. 

 
På mødet vil der blive redegjort nærmere omkring 
køberet til vindmølleanparter for lokale borgere. I VE-
loven, (lov nr. 1392 af 27. december 2008 med senere 
ændringer), er der således optaget bestemmelser om 
køberet for beboere i  lokalområdet. 
 
Dertil vil der på mødet blive redegjort for projektets 
konsekvenser for de omkringliggende ejendomme. 
 
Der udbydes 4427 vindmølleanparter i Brorstrup Vind II 
I/S. 
 
Anparterne i Brorstrup Vind II I/S kan erhverves mod et 
indskud på DKK 3.465 pr. anpart. 
 
Der skal i forbindelse med tegningen indbetales DKK 
700 pr. anpart. De resterende DKK 2.765 pr. anpart skal 
indbetales, når stiftende generalforsamling i Brorstrup 
Vind II I/S er gennemført, og bestyrelsen er konstitue-
ret, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen. 
 
Som ved enhver anden investering, er der en 
erhvervsmæssig risiko for, at tabe penge. Vindmøllelaug 
deltager på lige fod med vindmølleopstilleren i 
projektudviklingen, både med hensyn til risiko og 
chance for gevinst. 
 
Overfor tredjemand hæfter interessenterne personligt, 

Enhver person over 18 år, som ifølge folkeregisteret har 
fast bopæl i en afstand af højst 4,5 km fra nærmeste 
mølle, har fortrinsret til køb af anparter i Brorstrup Vind 
II I/S, jf. i det hele VE-lovens § 15. 
 
Der tegnes anparter på en særlig blanket ”Tegnings- 
tilsagn”, i perioden fra annonceringen i uge 15 og frem 
til  11. maj 2011. 
 
Tegningsaftalen kan sammen med indbydelse til køb af 
vindmølleanparter, revisorerklæring og vedtægter 
rekvireres på mødet. 
 
Tegning sker ved udfyldelse af tegningsaftalen, som 
fremsendes til DLBR Revision Att.: Poul Eskerod, 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Agro Food Park 
15, Skejby, 8200  Århus N. Sammen med tegnings- 
aftalen skal vedlægges dokumentation på, at beløbet på 
DKK 700,- pr. anpart er indbetalt på Brorstrup Vind II I/S 
konto. Indbetalingen skal mærkes navn samt de første 6 
cifre af tegners cpr. nummer. 
 
Opmærksomheden henledes på, at tegningsaftalen 
anses for ugyldig, såfremt den bl.a. ikke er modtaget 
senest den 11.maj 2011, eller der ikke er vedlagt 
dokumentation for indbetaling af DKK 700 pr. anpart, 
for de tegnede anparter. 
 



 

 

direkte, solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, 
der påhviler interessentskabet. I det indbyrdes forhold 
hæfter interessenterne i forhold til vedkommendes 
ejerandel for de forpligtelser, som en af 
interessenterne, i kraft af den solidariske hæftelse 
udadtil måtte have indfriet. I forbindelse med 
etableringen af vindmøllerne kan der opstå behov for 
mellemfinansiering af moms, ligesom der kan blive 
behov for en byggekredit til finansiering af negative 
afvigelser, i forhold til anlægsbudgettet.  

Der henvises i det hele til indbydelsen til køb af 
vindmølleanparter, herunder Tegningstilsagnet m.v. 
 
De nærmere betingelser for køberetten vil blive 
gennemgået på informationsmødet. 

 
 

Alle er velkomne 
 


