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   Stiftende Vedtægter 
 

§ 1 

 

Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER 4 I/S 

 

Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE 

 

§ 2 

 

 Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og 

sælge elektriciteten til den bedst opnåelige pris og ifølge gældende lovgivning.  

  Dette kunne evt. gøres gennem et elektrolyse-anlæg – Power2X – hvor X er et 

ubekendt brændstof, eks. brint, Ethanol, Metanol eller NH3(Ammoniak). 

 

§ 3 

 

Som deltagere i interessentskabet kan optages enhver myndig person, dog jf. 

nedenstående.  

Endvidere kan optages virksomheder, herunder institutioner, foreninger, selskaber 

eller sammenslutninger. 

 

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af 

vindmøller. 

 

Interessentskabsbeviser påtegnes af ledelsen med dato for handelstidspunktet. 

Ved afhændelse af interessentskabets andele henvises til § 10. 

Alle interessenter opføres med navn og adresse, samt de pågældendes ideelle 

andele i interessentskabets protokol, der attesteres og underskrives af ledelsen, 

som har pligt til at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen altid er 

ajourført. 

 

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

interessenter og med hvilke ideelle andele.  

 

Interessenterne er forpligtede til at oplyse interessentskabet om man skattemæssigt 

benytter erhvervsmæssig opgørelse (også kaldet Anpartsregel) eller den simple 

skatteordning (skematisk opgørelse også kaldet 60%-ordning). Nye interessenter 

har samme forpligtigelse. Der kan maksimalt være 10 interessenter, der 

skattemæssigt benytter erhvervsmæssig opgørelse. 

Ledelsen er forpligtet til at afvise interessenter, i at benytte erhvervsmæssig 

opgørelse ud over 10 interessenter. 

 

§ 4 

 

Interessentskabet er opdelt i 21.909 ideelle andele à 1000 kWh, således at 

interessenterne kan erhverve en eller flere af disse. Disse ideelle andele er udtryk 

for, hvor stor en del af interessentskabets formue, de er ejere af. 
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Hver ny interessent skal minimum erhverve 7 andele.  

 

§ 5 

 

Interessentskabets daglige ledelse varetages af 5 interessenter, som vælges for en 

periode af 2 år. 

 

De valgte interessenter uddelegerer selv arbejdet mellem sig og er ansvarlige for 

den daglige drift overfor interessentskabet. Ledelsen kan vælge en eller flere uden 

for interessentskabet til at varetage den daglige drift (eks. et andet møllelaug). 

 

De valgte interessenter er således over for interessentskabet ansvarlig for, at der af 

interessentskabets indtægter henlægges til drift og konsolidering, samt at der sker 

en udbetaling til de enkelte interessenter. 

 

§ 6 

 

Interessentskabets øverste myndighed er det årlige interessentskabsmøde, der 

afholdes inden udgangen af april. Indkaldelse til interessentskabsmøde skal, med 

mindst 14 dages varsel, ske til hver enkelt interessent, der er noteret i 

interessentskabets protokol og skal være vedlagt dagsorden, regnskab og forslag til 

budget. 

Interessentskabsmødet afholdes på et af ledelsen fastlagt sted i tegningsområdet. 

 

Dagsorden på det ordinære interessentskabsmøde skal omfatte følgende: 

 
 1.    Valg af dirigent. 
 2.    Valg af stemmetæller og referent. 
 3.    Ledelsens beretning for det forløbne år. 
 4.    Forelæggelse af regnskab og ledelsens indstilling til anvendelse af over- 

        skud eller inddækning af tab, samt forelæggelse af budget til det 

        kommende år. 

5.     Valg af interessenter til ledelsen. 

6.     Valg af 1 suppleant til ledelsen. 

7.     Valg af  autoriserede revisorer.  

8.     Forslag fra ledelse og interessenter. 

9.     Eventuelt. 

 

 

 

Forslag, der skal behandles på det ordinære interessentskabsmøde, skal være 

ledelsen i hænde senest 8 dage før interessentskabsmødet.  

 

Ved valg har hver interessent 1 stemme. 

 

Stemmeret kan udøves med skriftlig fuldmagt, der alene kan meddeles en anden 

interessent eller dennes ægtefælle. Hver interessent må medbringe 1 fuldmagt. Det 

skal af fuldmagten fremgå, hvilket interessentskabsmøde fuldmægtigen har ret til at 
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repræsentere fuldmagtsgiveren på, og fuldmagten gælder alene for dette 

interessentskabsmøde. 

 

Ledelsen vælges for 2 år ad gangen, idet dog 2 medlemmer er på valg på det første 

interessentskabsmøde efter det stiftende interessentskabsmøde, mens de 

resterende er på valg året efter og så fremdeles. Genvalg til ledelsen kan finde sted. 

 

Det ordinære interessentskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. 

Ekstraordinært interessentskabsmøde kan afholdes, hvis ledelsen finder det 

nødvendigt, eller hvis 25 % af interessenterne fremsender skriftligt krav om det til 

ledelsen. Ledelsen indkalder så til møde med 14 dages varsel skriftligt til alle 

interessenterne. 

 

Det ekstraordinære interessentskabsmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 

halvdelen af interessenterne er repræsenterede. Beslutninger træffes ved 

almindeligt stemmeflertal. 

 

Til beslutninger af større økonomisk betydning, herunder salg,  

vedtægtsændringer m.m. kræves dog, at 2/3 af samtlige interessenter stemmer 

herfor. 

 

Vedtages beslutningen ikke af 2/3 af samtlige interessenter, men af 2/3 af de 

fremmødte, kan ledelsen, inden 14 dage, indkalde til ekstraordinært 

interessentskabsmøde. 

 

Beslutningen kan på det ekstraordinære interessentskabsmøde vedtages af 2/3 af 

de fremmødte interessenter. 

 

§ 7 

 

Interessentskabet tegnes af ledelsen. Ledelsen udpeger èn til at forestå de daglige 

dispositioner. Ledelsen er ansvarlig for ansættelse af driftsleder i henhold til den til 

enhver tid gældende stærkstrømsbekendtgørelse samt for indgåelse af aftaler med 

godkendt servicefirma. Ledelsen har interessentskabets bemyndigelse til at få 

foranlediget foretaget alle de vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige for 

møllens drift. 

 

§ 8 

 

Interessenterne hæfter direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for 

interessentskabets forpligtelser. 

Lån til midlertidig finansiering af moms i forbindelse med køb af vindmølleprojektet 

samt eventuelle budgetoverskridelser (i forbindelse med etableringen), og større 

vedligeholdelsesopgaver på vindmøllen optaget i bank/sparekasse må kun optages 

med pro ratisk hæftelse for interessenterne i forhold til deres ideelle andele. 

Herudover kan møllelauget ikke stifte gæld.  

 

Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning for 
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gæld, der er interessentskabet uvedkommende. Interessentskabets aktiver og 

formue kan ikke pantsættes eller overdrages, med mindre alle interessenter er 

enige herom. 

 

Imellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelsen. 

 

§ 9 

 

Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret. 

 

Første regnskabsår er fra stiftelsesdatoen og til og med 31/12 2021. 

 

§ 10 

 

En interessentskabsandel kan frit omsættes. Alle handler skal omgående og i skrift 

meddeles ledelsen. Prisen på en andel afgøres i fri handel. 

 

§ 11 

 

Såfremt en interessent væsentligt misligholder nærværende vedtægter, herunder 

undlader at betale de til interessentskabets drift afkrævede beløb, kan 

vedkommende på interessentskabsmødet opsiges til udtræden med øjeblikkelig 

varsel. 

 

Ved udtræden på grund af misligholdelse mister den opsagte sine rettigheder som 

interessent, og den pågældende har pligt til straks at afhænde sin andel, og 

interessentskabet kan nægte at udbetale vedkommende noget beløb, før det 

dokumenteres, at interessentskabsandelen er afhændet. 

 

I øvrigt kan en interessent ikke udtræde af interessentskabet undtagen ved salg. 

 

En interessetskabsandel kan pantsættes. Pantsætningen anmeldes overfor 

ledelsen, der foretager notering herom i fortegnelsen over interessenterne. 

 

§ 12 

 

Interessentskabet kan opløses, såfremt 2/3 af samtlige interessenter er enige herom. 

Vedtages beslutningen ikke af 2/3 af samtlige interessenter, men ved at 2/3 af de 

fremmødte stemmer for beslutningen, kan bestyrelsen, inden 14 dage, indkalde til 

ekstraordinært interessentskabsmøde. 

 

Beslutningen kan på det ekstraordinære interessentskabsmøde vedtages af 2/3 af de 

fremmødte interessenter. 

 

I tilfælde af opløsning udarbejdes en status over interessentskabets aktiver og 

passiver, hvorefter aktiver realiseres til dækning af passiverne. 

 

Det fremkomne over- eller underskud deles mellem interessenterne i forhold til 
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deres ideelle andele.  

§ 13 

 

Enhver tvist, der måtte opstå mellem interessenterne i forbindelse med 

interessentskabets drift, opløsning eller fortolkning af nærværende vedtægter, 

afgøres for så vidt problemerne ikke kan ordnes i mindelighed, ved voldgift i 

overensstemmelse med lov om voldgift. 

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på stiftende interessentskabsmøde. 

 

 

Den 18. november 2020               

 

på adressen: Fløvej 35 A, 7330 Brande  

 

 

 

  Per Bjerke Hansen 

  dirigent  
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