
OFFENTLIGTMØDE OMKØBERET TIL ANDELE I
VINDMØLLERNE VED FASTER ASTRUP I

SÆDDING HEDE
VINDMØLLELAUG I/S
I anledning af det af Ringkøbing-Skjern Kommune vedtagne kommuneplantillæg med
tilhørende VVM-redegørelse, vedrørende opførelse af 3 vindmøller mellem Rækker
Mølle og Astrup i Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer vindmølleopstillerne Jens
Henrik Risager, Jens Clausager, Peder Vendelbo og Hans Fyrstenborg hermed til
offentligt informationsmøde om køberet.

den 12. januar 2015 kl. 19.00
Mødet afholdes i Rækker Mølle hallen,
Tylvadvej 2, 6900 Skjern
På mødet vil der blive redegjort nærmere om køberetten til vindmølleandele for
lokale borgere.

I lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) er der optaget bestemmelser om
køberet. Yderligere information om VE-lovens køberetsordning kan findes på
www.koeberetsordningen.dk

Der er nu mulighed for at deltage i et nyt lokalt vindmølleprojekt på initiativ af
lokale lodsejere. Der opføres 3 vindmøller mellem Rækker Mølle og Astrup i Ring-
købing-Skjern Kommune, hvor Sædding Hede Vindmøllelaug I/S kommer til at eje 1 af
de 3 vindmøller.

Der udbydes 3.018 vindmølleanparter, som koster DKK 3.200 pr. andel, hvoraf DKK 500
skal indbetales i forbindelse med tegningen. De resterende DKK 2.700 pr. andel skal
indbetales, når anlægsarbejdet påbegyndes.

Som ved enhver anden investering er der en erhvervsmæssig risiko for at tabe penge.
Sædding Hede Vindmølleluag I/S deltager på lige vilkår med mølleopstillerene i projek-
tet både med hensyn til risiko og muligheden for gevinst.

Overfor tredjemand hæfter interessenterne direkte, solidarisk, personligt og ubegræn-
set for interessentskabets forpligtelser. Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til
deres ideelle andele i interessentskabet.

Køberetten til vindmøllelauget er tiltænkt personer over 18 år med bopæl i Ring-
købing-Skjern Kommune jf. bestemmelserne i VE-loven. Befolkningen indenfor en radi-
us af 4,5 km fra den nærmeste vindmølle har forkøbsret på op til 50 andele jf. kortbillag,
der kan ses på www.lemvig-landbo.dk

Der kan tegnes anparter på hjemmesiden www.lemvig-landbo.dk under ikonet Sædding
Hede Vindmøllelaug I/S i perioden fra den 17. december 2014 kl. 14.00 og frem til den
11. februar 2015 kl. 14.00.
På hjemmesiden kan der hentes tegningsindbydelse, revisorerklæring, revisorrede-
gørelse og vedtægter. Endvidere kan materialet rekvireres på informationsmødet eller
ved henvendelse på tlf. 96630591.

Tegningen sker ved udfyldelse af tegningsaftalen på hjemmesiden. Desuden skal DKK
500 pr. andele indbetales til interessentskabets konto, som fremgår på hjemmesiden,
når der er tegnet anparter. Tegningsaftalen anses for ugyldig, såfremt den ikke er mod-
taget den 11. februar 2015 kl. 14.00, eller der ikke er indgået DKK 500 pr. andele for de
tegnede andele senest den 12. februar 2015.

De nærmere betingelser for køberetten vil blive gennemgået
på informationsmødet den 12. januar 2015.

Alle er velkomne


