
VEDTÆGTER  

 

§ 1 NAVN 

Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S.  

§ 2 FORMÅL  

Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til den højst 

opnåelige pris. Hvis den teknologiske udvikling betinger det, skal Møllelauget kunne optage andre former for 

energiproduktion.  

§ 3 DELTAGERE  

Som deltagere i Interessentskabet kan optages enhver myndig person eller selskab. Interessentskabet, herunder 

interessenterne, skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 

Alle interessenter opføres med navn, adresse og e-mailadresse, samt med de pågældendes ideelle andele i Inter-

essentskabets protokol, der attesteres og underskrives af Bestyrelsen, som har pligt til at drage omsorg for, at 

interessentfortegnelsen altid er ajourført, dog under hensyn til vedtægternes § 12. 

En udskrift af protokollen skal, sammen med medlemsfortegnelsen, stedse være dokumentation for, hvem der er 

interessenter og med hvilke ideelle andele. 

§ 4 INTERESSENTSKABETS KAPITAL  

Indskudskapitalen tilvejebringes ved salg af andele á 1000 kWh. Interessentskabet er fri for anlægsgæld.  

§ 5 PLACERING  

Interessentskabets vindmøller placeres på et eller flere lejede arealer i henhold til de aftaler Bestyrelsen har indgået 

eller måtte indgå med lodsejere, fortrinsvis omkring Tirslund Bjerg. 

 Ved ophør af Interessentskabet tilbageføres brugsretten af det lejede areal til ejeren/ejerne af det lejede.  

§ 6 EJERFORHOLD  

Interessentskabets aktiver ejes af interessenterne forholdsmæssigt i forhold til de tegnede andele.  

§ 7 HÆFTELSE  

Interessenterne hæfter personligt og solidarisk for Interessentskabet. 

 Interessentskabets aktiver og andele i Interessentskabet kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning eller 

udlæg for Interessentskabet uvedkommende gæld. Interessentskabets aktiver og andele i Interessentskabet kan ikke 

pantsættes eller overdrages, medmindre der på Interessentskabsmødet er flertal for dette. Der kan meddeles 

åremålsbestemt transport i afkast af andelene. Transporten skal anmeldes til kassereren.  

§ 8 ØKONOMI 

Interessentskabets produktion i kWh/år sælges til den højest opnåelige pris, som afregnes til Interessentskabet i 

henhold til aftale.  



Der skal henlægges et beløb svarende til mindst 5 % af anlægsinvesteringen til fornyelses- og større 

renoveringsarbejder. 

§ 9 OVERSKUDSDELING  

Interessentskabets resultat efter afholdelse af samtlige driftsudgifter deles mellem interessenterne i forhold til deres 

andele af indskudskapitalen. Såfremt der er behov herfor, er hver interessent pligtig til, med 30 dages varsel, at 

indbetale et beløb til dækning af eventuelt underskud, eller når der i øvrigt af hensyn til driften og likviditeten måtte 

være behov herfor, jævnfør § 7.  

Udbetalingen af overskud finder sted 1 gang i kvartalet. Således udbetales regnskabsårets 3 første udbetalinger som 

et acontobeløb og den 4. udbetaling som en endelig afregning umiddelbart efter godkendelse på det ordinære 

Interessentskabsmøde.  

§ 10 INTERESSENTSKABSMØDER  

Interessentskabets øverste organ er Interessentskabsmødet. Ordinært Interessentskabsmøde afholdes hvert år 

inden udgangen af marts måned. 

 

 Indkaldelse til Interessentskabsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal annonceres på 

selskabets hjemmeside og i en af bestyrelsen valgte lokal aviser, som er repræsentativt for interessenternes bopæl. 

Indkaldelsen skal tillige også foretages på email i det omfang intersssenterne har oplyst deres emailadresse til 

lauget’s Sekretær. I indkaldelsen angives dagsorden for mødet. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest 8 dage før Interessentskabsmødet.  

Dagsordenen skal indeholde:  

1. Valg af dirigent og referent 

2. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, herunder godkendelse af budgettet for det følgende regnskabsår 

4. Valg af bestyrelse. Alle medlemmer er valgbare  

5. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.  Alle medlemmer er valgbare 

6. Valg af revisor 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Bestyrelsen kan med samme varsel og med samme form indkalde til ekstraordinært Interessentskabsmøde.  

¼ del af interessenterne kan kræve, at bestyrelsen indkalder til Interessentskabsmøde med samme varsel og med 

samme form som ovenfor nævnt. Fremkommer sådanne indkaldelser, skal bestyrelsen inden 3 uger afholde det 

ønskede Interessentskabsmøde. Når interessenterne ønsker indkaldt til et Interessentskabsmøde, skal de overfor 

bestyrelsen angive dagsordenen. Denne skal vedrøre forhold, der har forbindelse til Interessentskabet, hvor disse 

skal afgøres ved et Interessentskabsmøde.  

På Interessentskabsmøderne kan alene interessenterne give møde. Hver interessent har èn stemme. Fuldmagt kan 

meddeles til en anden interessent. Hver interessent kan kun stille med én fuldmagt. Beslutningerne træffes ved 

stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige, bortfalder det forslag, der stemmes om.  

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer foregår afstemningen skriftligt, når blot en enkelt interessent stiller krav derom.  

Der føres protokol over det på Interessentskabsmødet passerede. Protokollen underskrives af dirigenten og de 

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  

 



 

§ 11 LEDELSE  

Den daglige ledelse og tilsyn med Interessentskabets aktiver og drift forestås af en bestyrelse på 5 interessenter, der 

vælges for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg et år og de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer det 

følgende år. Genvalg til Bestyrelsen kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan i fornødent 

omfang for Interessentskabets regning antage fornøden sagkyndig bistand. Bestyrelsen udarbejder selv 

forretningsorden samt fører protokol over sit arbejde.  

I fællesskab har formand og kasserer fuld dispositionsret over Møllelaugets driftskonto, til møllernes drift og 

vedligeholdelse, dog maksimum det på budgettet afsatte beløb. Nødvendige dispositioner til reparation eller 

vedligehold herudover kræver den samlede Bestyrelses godkendelse.  

§ 12 EJERSKIFTE og BOBEHANDLING 

En interessent kan frit og når som helst overdrage sine andele til en køber, der indgår i Interessentskabet med de 

rettigheder og forpligtigelser, der har påhvilet den tidligere ejer. Sælger eller dødsbo er forpligtet til skriftligt at 

meddele overdragelsen til Bestyrelsen, som først er gældende med Bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen skal 

godkende overdragelsen, hvis betingelserne i § 3 er opfyldte.  

§ 13 UDTRÆDEN  

Ingen interessent, kan bortset fra de i §12 og §14 nævnte tilfælde, udtræde af Interessentskabet.  

§ 14 MISLIGHOLDELSE  

Såfremt en interessent væsentligt misligholder nærværende vedtægt, herunder undlader at indbetale de til 

Interessentskabets drift afkrævede beløb, kan interessenten af Bestyrelsen opsiges til udtræden med øjeblikkelig 

varsel. Ved udtræden på grund af misligholdelse mister den opsagte sin ret til leverancer fra Interessentskabet. Den 

udtrædende har ikke krav på at få noget beløb udbetalt til dækning af interessentens ideelle andel i 

Interessentskabet.  

§ 15 REGNSKAB, REVISION OG BUDGET  

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Den daglige regnskabsførelse forestås af kassereren. 

Årsregnskabet udarbejdes ved Bestyrelsens foranstaltning med assistance af en af Interessentskabet for et år ad 

gangen valgt revisor.  

For det følgende regnskabsår udarbejder Bestyrelsen et budgetforslag til godkendelse på Interessentskabsmødet. 

Dette budget skal, foruden et almindeligt overslag over Interessentskabets forventede indtægter og udgifter, 

omfatte passende beløb til vedligeholdelse af Interessentskabets aktiver.  

§ 16 VEDTÆGTSÆNDRINGER  

Til vedtagelse af ændring af vedtægterne kræves, at forslaget på et Interessentskabsmøde vedtages med mindst 2/3 

af de afgivne stemmer, på to på hinanden følgende Interessentskabsmøder, med mindst 14 dages mellemrum.  

§ 17 OPLØSNING  

Interessentskabet kan opløses hvis det vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, på to på hinanden følgende 

Interessentskabsmøder, med mindst 14 dages mellemrum. Ved opløsning realiseres Interessentskabets aktiver. Efter 

betaling af gæld deles provenuet eller underskuddet mellem interessenterne forholdsmæssigt efter tegnede andele. 

Møllernes nedtagning og retablering af det lejede areal sker på Interessentskabets foranstaltning og bekostning.  



 

§ 18 TVISTIGHEDER 

Enhver tvist mellem interessenterne og Interessentskabet, der måtte opstå i forbindelse med Interessentskabets 

drift, opløsning eller om fortolkning af nærværende vedtægter, afgøres ved voldgift i overensstemmelse med loven 

om voldgift.  

Gældende vedtægter 

(Ændringer i vedtægterne godkendt første gang på Interessentskabsmøde 14. marts 2018 og igen 23. August 2018) 


