Vedtægter for Lynettens Vindkraft I/S
§1
Navn og hjemsted
Interessentskabets navn er Lynettens Vindkraft I/S.
Selskabet er ejer af 4 vindmøller på 600 kW, opført på en i mindst 20 år lejet grund i
henhold til brugsretsaftale, beliggende ved Lynetten på Amagers nordspids.
Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal mindst omfatte følgende:
1.
Valg af dirigent.
2.

Valg af referent og stemmetællere.

3.

Ledelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

4.

Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab med
ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af
tab, samt forelæggelse af budget for det kommende år.

§2
Formål
Interessentskabet formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft.
Det overordnede mål er at bidrage til en miljømæssig bæredygtig energiforsyning i
Danmark.

5.

Indkomne forslag.

6.

Valg af ledelse.

§3

7.

Valg af intern revisor og revisor-suppleant.

8.

Eventuelt.

Medlemskab af Danmarks Vindmølleforening og Københavns Miljøog Energikontor
Lynettens Vindkraft I/S er medlem af Danmarks Vindmølleforening og Københavns
Miljø- og Energikontor (KMEK).
Kontingent til foreningerne indbetales af ledelsen over interessentskabets regnskab.
§4
Interessenter
Der optages interessenter, som efter gældende offentlige forskrifter har ret til at eje
andele.
Alle interessenter skal opføres i en interessentskabsfortegnelse ved navn, adresse,
antallet af andele samt eventuelle andre krav fra det offentlige.
Ledelsen har pligt til at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er
ajourført samt at give interessenterne adgang til denne.
§5
Andele
Interessentskabet er opdelt i 3600 andele, svarende til den ved etableringen forventede
produktion i kWh pr. år divideret med 1000, svarende til en andelsstørrelse på 1000
kWh pr. år.
Alle har ret til at erhverve andele, dog under begrænsningerne indeholdt i § 4.
Antallet af andele er udtryk for, hvor stor en del af interessentskabets formue, den
enkelte interessent ejer. Det er til enhver tid interessentskabsfortegnelsen, der angiver
antallet af de enkelte interessenters andele.
§6
Interessentskabsmøde og valg
§ 6.1
Interessentskabsmøde
Interessentskabets øverste myndighed er interessentskabsmødet.
Interessentskabsmødet holdes hvert år i marts måned.
Skriftlig indkaldelse til interessentskabsmødet, samt indkomne forslag, skal udsendes til
hver interessent senest 2 uger før mødet.

Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden ihænde
senest d. 1. februar.
Interessentskabsmødet holdes på et af ledelsen fastsat sted i en af de i § 4 nævnte
kommuner.
§ 6.2
Stemmeret
På interessentskabsmødet har hver interessent 1 stemme.
Der kan afgives stemme ved fuldmagt. Dog kun én fuldmagt pr. fremmødt.
§ 6.3
Beslutninger
§ 6.3.1
Beslutninger træffes med almindeligt flertal.
Ved stemmelighed bortfalder det forslag, hvorom der er stemt.
§ 6.3.2
Stemmes der om vedtægtsændringer, beslutninger af større økonomisk betydning,
herunder salg af interessentskabets aktiver og større renoveringer, kræves det, at mindst
halvdelen af interessenterne er repræsenteret, og at mindst 2/3 stemmer for forslaget.
Såfremt mindre end halvdelen er repræsenteret og 2/3 stemmer for, skal der indkaldes
til et nyt interessentskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages, hvis mindst 2/3 af de
repræsenterede interessenter stemmer for forslaget.
§ 6.4
Ekstraordinære interessentskabsmøder
Ekstraordinært interessentskabsmøde kan indkaldes af ledelsen eller såfremt mindst 1/5
af interessenterne skriftligt ytrer ønske herom med angivelse af, hvad der ønskes til
behandling. I givet fald skal ledelsen indkalde til ekstraordinært interessentskabsmøde
senest fire uger efter, at den har modtaget anmodning herom.
Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde skal ske med 14 dages varsel.

§ 6.5
Valg af ledelse
Ledelsen består af 5 medlemmer. Herudover vælges 2 suppleanter. Ledelsen vælges for
2 år ad gangen, idet 2 medlemmer vælges i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal.
Ledelsen konstituerer sig selv.
Der kan ikke vælges 2 interessentskabsmedlemmer fra samme husstand.
Ledelsen eller enkelte ledelsesmedlemmer kan afsættes ved almindeligt flertal på et
ekstraordinært interessentskabsmøde.
§ 6.5.1
Valgprocedure
Kandidater til ledelsen opstilles til valg på det ordinære interessentskabsmøde.
Der stemmes skriftligt på præcis så mange kandidater som der er ledelsesposter på valg.
Kandidaterne der har fået flest stemmer efter optælling af de afgivne stemmer er valgt.
§7
Ledelsen
Interessentskabets daglige administration forestås af ledelsen.
Der skal føres protokol over ledelsens beslutninger. Mindretallet kan kræve sit
synspunkt ført til protokols.
Interessentskabet tegnes af et flertal i ledelsen.
Ledelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede. Ved eventuel stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
§8
Ansvar
Ledelsen er forpligtet til at lade vindmøllerne ansvarsforsikre.
Ledelsen er ansvarlig for ansættelse af driftsleder i henhold til
Stærkstrømsbekendtgørelsen, samt for indgåelse af aftaler med godkendt servicefirma.
§9
Gældsætning
I etableringsfasen kan interessentskabet kortvarigt stifte en gæld, som dog på intet
tidspunkt må overstige tilgodehavendet hos Told- og Skattemyndighederne.
Gældsætning af interessentskabet må i øvrigt ikke finde sted.

§ 12
Afregning og omsætning af andele
§ 12.1
Efter fradrag af interessentskabets udgifter og henlæggelser, fordeles resten af indtægten
ligeligt efter antallet af andele.
Der udbetales til interessenterne mindst én gang om året.
§ 12.2
Interessentskabsandele kan frit omsættes, dog skal betingelserne i § 4 være opfyldt.
Opfylder en interessent efter flytning ikke de under § 4 nævnte betingelser, skal denne
inden et år afhænde sine andele til en person, der opfylder betingelserne for ejerskab.
Ingen handel med andele er gyldig før den er godkendt af ledelsen, i henhold til § 4.
§ 13
Misligholdelse
Overholder en interessent ikke vedtægterne, kan ledelsen standse udbetalingerne til
interessenten, indtil forholdet er bragt i orden.
Vægrer interessenten sig ved at overholde betingelserne om bopæl m.v., er ledelsen
forpligtet til at bringe forholdet i orden eventuelt ved retslige skridt.
Såfremt en interessent væsentligt misligholder nærværende vedtægter, kan
vedkommendes videre deltagelse i interessentskabet uden yderligere varsel ophæves på
et interessentskabsmøde.
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 ledelsen kan
nægte at udbetale vedkommende noget beløb, før det kan dokumenteres, at
interessentskabsandelen er afhændet.
Alle omkostninger i forbindelse med misligholdelse af vedtægterne, betales af den
interessent, som misligholder disse.
I øvrigt kan en interessent kun udtræde af interessentskabet i henhold til § 12.2.

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

§ 14
Opløsning
Interessentskabet kan opløses, såfremt mindst 2/3 af interessenterne stemmer for en
sådan beslutning på et ekstraordinært interessentskabsmøde.
I tilfælde af opløsning udarbejdes en status over interessentskabets aktiver og passiver,
hvorefter aktiver realiseres til dækning af passiver. Det fremkomne over- eller
underskud deles mellem interessenterne i forhold til deres andele.

Ingen fordring kan kræves af enkelte interessenter uden at kravet forinden er rejst over
for interessentskabet.

§ 15
Tvistigheder
Interessentskabets værneting er Københavns Byret.

Mellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelse.

§ 16
Ikrafttrædelsesbestemmelser
Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

§ 10
Hæftelse
Interessenterne hæfter personligt og solidarisk over for interessentskabets kreditorer.

§ 11
Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Nærværende vedtægter som senest vedtaget på interessentskabsmøde 14-3 1998

