
 
 
 

Vedtægter for Brorstrup Vind II I/S 
 
 
 
1 Navn 
1.1. Interessentskabets navn er Brorstrup Vind II I/S. 
 
2 Hjemsted 
2.1 Interessentskabet har hjemsted i Rebild Kommune. 
 
3 Formål 
3.1 Interessentskabet formål er, at skabe energi ved hjælp af vindkraft samt levering af 

denne energi til elforsyningsselskaber til den højest opnåelige pris. 
 
4 Medlemskab 
4.1 Som deltager kan optages enhver, der erhverver andele i vindmøllelauget, i henhold 

til gældende regler. 
4.2 Alle ejere af andele er forpligtet til, at være medlem af nærværende vindmøllelaug. 

Udtræden kan alene ske ved afhændelse af samtlige andele. 
 
5 Overdragelse 
5.1 Andele kan ved arv eller gave overgå fra interessenter til ægtefælle, samlever eller 

livsarvinger, på betingelse af, at modtageren fortsat opfylder reglerne for at besidde 
andele i møllen. 

5.2 Ved øvrige overdragelser har alle andre interessenter forkøbsret. Køb via forkøbsret 
skal samlet omfatte alle udbudte andele. Ønsker interessent at gøre brug af sin 
forkøbsret, skal denne skriftligt meddele bestyrelsen sin interesse og anmode om, at 
blive noteret som interesseret. 

5.3 Ønsker interessent at afhænde andele udenfor 5.1, skal skriftligt tilbud fra 
interesseret køber alene betinget af forkøbsretten forelægges bestyrelsen, der straks 
videregiver tilbuddet til de interessenter, som forinden har meddelt deres interesse, 
jfr. pkt. 5.2. 

5.4 Ønsker interessent at gøre brug af forkøbsretten, meddeles dette bestyrelsen skriftligt 
senest 14 dage fra tilbuddet er kommet frem til denne. Bestyrelsen meddeler herefter 
straks den sælgende interessent skriftligt, at forkøbsretten gøres gældende og sørger 
for den praktiske ekspedition af handlen. 

5.5 Ønsker flere interessenter at benytte deres forkøbsret samtidig, fordeles andelene 
blandt disse, i forhold til deres ejerandel. 

5.6 Er bestyrelsens underretning ikke kommet frem til sælger 3 uger efter et tilbud er 
kommet frem til bestyrelsen, kan afhændelse ske i henhold til det forelagte tilbud, og 
kun til tilbudsgiver. 

5.7 I forbindelse med overdragelse af andele er sælgeren forpligtet til, at overgive 
køberen laugets vedtægter, og sidste års regnskab. 

5.8 Ved enhver overdragelse skal køberen indbetalt købesummen, til lauget, som efter 
fradrag af eventuelle restancer udbetaler det resterende til sælgeren. Køberen hæfter 
i modsat fald for sælgerens gæld til lauget – dog maksimalt den betalte købesum. 
Efter købesummens indbetaling, vil fremtidige udlodninger tilgå køber. 



5.9 Interessenter frigøres først for sine forpligtelser overfor interessentskabet, når 
ejerskifte skriftligt er anmeldt interessentskabets bestyrelse, og andelsbeviserne 
samtidig er modtaget af denne. Er overdragelsen sket i henhold til forkøbsret, er 
særskilt underretning dog ikke nødvendig. 

 
6 Hæftelse 
6.1 Overfor tredjemand hæfter interessenterne personligt, direkte, solidarisk og 

ubegrænset for de forpligtigelser, der påhviler interessentskabet. 
6.2 I det indbyrdes forhold hæfter interessenterne i forhold til vedkommendes ejerandel 

for de forpligtigelser, som en af interessenterne, i kraft af den solidariske hæftelse 
udadtil, måtte have indfriet. 

6.3 Hvad der tilhører interessentskabet, skal ikke kunne gøres til genstand for 
kreditforfølgning, for interessenternes personlige, og interessentskabet 
uvedkommende gæld. 

6.4 Lauget kan kun optage lån, når dette er godkendt af generalforsamlingen, efter 
reglerne om majoritet, som ved vedtægtsændringer, jfr. pkt. 14. 

 
7 Generalforsamling 
7.1 Vindmøllelaugets øverste organ er generalforsamlingen. 
7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af maj måned, med 

følgende dagsorden, som mindst skal indeholde: 
 1.     Valg af dirigent 
 2.     Bestyrelsens beretning 
   3.     Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4.     Budget for det kommende år, herunder løbende udbetalinger og  
        honorarer til ledelsen 

 5.     Hensættelser til vedligeholdelse, for det kommende år 
  6.     Anvendelse af foregående års overskud 
  7.     Indkomne forslag 

8.     Beslutning om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer og valg heraf, samt valg 
        af 1 eller 2 suppleanter. 

 9.     Forslag 
 10.   Eventuelt. 
7.3 Generalforsamlingen afholdes i Rebild Kommune. 
7.4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal sammen med dagsorden, revideret 

årsregnskab og budget udsendes til interessenterne mindst 14 dage og tidligst 4 uger 
før generalforsamlingens afholdelse. 

7.5 Forslag som ønskes behandlet, på den ordinære generalforsamling, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 1. februar, samme år. Forslag kan kun sættes under 
afstemning på den ordinære generalforsamling, såfremt disse fremgår af 
indkaldelsen. 

7.6 Hver interessentskabsandel giver 1 stemme. Der er i alt i lauget 4427 stemmer. 
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagtshaver behøver ikke være 
interessent i vindmøllelauget. 

7.7 På enhver generalforsamling har såvel interessenter som fuldmagtshavere og 
bisiddere adgang. 

7.8 Beslutninger på generalforsamlingen kræver almindeligt flertal, medmindre andet 
fremgår af disse vedtægter. 

 
 
 
 
 



8 Ekstraordinær generalforsamling 
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. 
8.2 Enhver interessent kan anmode bestyrelsen om, at indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet. 
8.3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, skal 

udsendes af bestyrelsen til interessenterne, snarest og inden 14 dage, efter 
modtagelse. Indkaldelsen skal ske inden 14 dage før den ekstraordinære 
generalforsamlings afholdelse. Har møllen været stoppet i mindst 8 dage, kan 
ekstraordinær generalforsamling dog indkaldes med 3 dages varsel. 

 
9 Bestyrelse 
9.1 Blandt interessenterne vælges en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og således at ca. halvdelen er på 
valg hvert år. Genvalg kan finde sted. 

9.2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. 
9.3 Samtidig vælges 1 – 2 suppleanter. Disse vælges for et år ad gangen. Genvalg kan  
 finde sted. 
 
10 Tegningsregel 
10.1 Interessentskabet tegnes af bestyrelsen. 
 
11 Fordeling af overskud/tab 
11.1 Overskud eller tab, som måtte blive en følge af interessentskabets drift deles mellem 
  interessenterne, i forhold til deres ejerandele. 
11.2 Interessenterne aftaler indbyrdes, hvorledes løbende afkast skal udbetales. I mangel 

af enighed opgør revisor den løbende udbetaling som indtægt ved produktion 
fratrukket forventede løbende udgifter samt sædvanlige og forventede afskrivninger. 
Aconto udlodninger sker løbende, og snarest muligt, efter udbetaling af produktion. 

11.3 Udbytte udbetales til den person, der på udbetalingsdagen står registreret som ejer af 
pågældende andel, jfr. pkt. 5. 

11.4 Kapitalindskud kan alene finde sted, efter enighed mellem interessenterne. 
 
12 Regnskab og revision 
12.1 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. 
12.2 Der skal føres et fuldstændigt bogholderi og for hvert regnskabsår udfærdiger en 

registreret eller statsautoriseret revisor et årsregnskab, indeholdelse status og 
resultatopgørelse. 

12.3 Interessentskabets revisor vælges i forbindelse med interessentskabets stiftelse og 
anses for valgt, indtil generalforsamlingen bestemmer andet. 

12.4 Revisor påser, at regnskabet aflægges, i henhold til god regnskabsskik – herunder 
navnlig, at der foretages de nødvendige henlæggelser, til imødegåelse af senere 
vedligeholdelse og reparation af vindmøllen. 

 
13 Misligholdelse 
13.1 Såfremt en interessent væsentlig misligholder sine forpligtelser efter denne vedtægt, 

kan de øvrige interessenter i enighed beslutte, at ophæve interessentskabet overfor 
den pågældende, med øjeblikkelig varsel. 

13.2 De øvrige interessenter er berettiget og forpligtet til, at sælge den misligholdendes 
andele, til bedst mulig pris. 

13.3 Interessentens kapitalkonto opgøres og saldo udlignes hurtigst muligt. 
 
 
 



14 Vedtægtsændring og opløsning 
14.1 Forslag om vedtægtsændring og opløsning kan besluttes, når mindst  2/3 af alle 

interessentskabsandele stemmer for forslaget. Stemmer 2/3 af de repræsenterede 
interessentskabsandele for forslaget, uden at den krævede majoritet i 1. punktum er 
opfyldt, kan forslaget vedtages af 2/3 af de repræsenterede andele, på en 
ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes inden 4 uger efter 1. 
generalforsamling. 

14.2 Ved opløsning af interessentskabet fortsætter bestyrelsen sit arbejde, indtil 
interessentskabets aktiver er realiseret og passiver udlignet. Aktiver realiseres og 
efter betaling af vindmøllelaugets gæld deles provenu eller tab, mellem 
interessenterne, i samme forhold, som hver af disse har erhvervet andele. 

 
15 Tvister 
15.1 Enhver uoverensstemmelse mellem interessenterne der måtte opstå, om 

interessentskabets drift, opløsning eller fortolkning af disse vedtægter, afgøres ved 
voldgift, jfr. Lov om Voldgift. 

15.2 Afgørelsen er bindende for alle parter. 
 
16 Nedtagning af vindmøller m.v. 
16.1 Interessentskabet er forpligtet til, for egen regning, at fjerne mølle, fundament og 

installationer, i henhold til oprindelig aftale, med jordejer eller ifølge pålæg, fra 
offentlige myndigheder. 

16.2 Ved ophør kan møllelaugets brugsret, til mølleplads, bortfalde uden vederlag. 
 
17 Midlertidige bestemmelser 
17.1 Ingen andele kan overdrages i tiden fra stiftelsen, og indtil et år efter at møllen er sat i 

drift, og overdraget til lauget, forventeligt ultimo 2012. Andele kan dog overdrages i 
henhold til pkt. 5.1, såfremt modtageren opfylder de oprindelige krav, til tegning af 
andele. 

17.2 Undtaget for bestemmelsen i pkt. 17.1 er endvidere andele, der ejes af en person, 
som afgår ved døden. 

17.3 Bestyrelsen er, uanset bestemmelsen i pkt. 6.4, bemyndiget til, at optage lån, både til 
mellemfinansiering af moms i forbindelse med etableringen, og såfremt de samlede 
projektomkostninger overstiger interessenternes kontante indskud. 

17.4 Bestyrelsen er bemyndiget til, umiddelbart, at slette pkt. 17, når fristen i pkt. 17.1 er 
passeret. 

 
 
 
Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d.  
 
 
 
 
 
 


