
§ 11 Omsætning af ideelle andele 

stk. 1 Interessenter kan frit omsætte deres ideelle andele til personer der opfylder 

 betingelserne i § 3. 

 

stk. 2 Interessenter, som sælger en eller flere af sine ideelle andele, skal omgående og 

 skriftligt meddele bestyrelsen den nye ejers navn, adresse og cpr nr. Samtidig skal den 

 nye ejer skriftlig meddele til hvilket pengeinstitut, der skal udbetales udbytte. 

 

stk. 3 Prisen på en andel afgøres i fri handel. 

 

stk. 4 En interessentskabsandel, hvortil et pengeinstitut har ydet lån, kan af pengeinstituttet  

kræves solgt ved bestyrelsens foranledning. Provenuet ved salget skal dække  

pengeinstituttets tilgodehavende før et eventuelt overskud udbetales til ejeren af den  

pågældende andel. 

 

§ 12 Misligholdelse 

stk. 1 Såfremt en interessent misligholder nærværende vedtægter, kan vedkommende af  

bestyrelsen opsiges til udtræden med øjeblikkelig varsel. 

 

stk. 2 Ved udtræden på grund af misligholdelse mister den opsagte sine rettigheder som  

interessent og den pågældende har pligt til straks at afhænde sine ideelle andele og  

bestyrelsen kan nægte at udbetale vedkommende noget beløb, før det dokumenteres, at  

interessentskabsandelen er videresolgt. 

 

stk. 3 En interessentskabsandel kan pantsættes til et pengeinstitut. Pantsætningen anmeldes  

overfor bestyrelsen, der foretager notering herom i fortegnelsen over interessenterne. 

   

§ 13 Opløsning 

stk. 1 Beslutning om opløsning følger afstemningsregler som i § 7 stk. 5. 

 

stk. 2 I tilfælde af opløsning udarbejdes en status over interessentskabets aktiver og passiver.  

Aktiverne realiseres til dækning af passiverne. Det herefter fremkomne over eller  

underskud fordeles mellem interessenterne i forhold til deres ideelle andele. 

 

 

§ 14 Tvister 

stk. 1 Enhver tvist mellem interessenterne, der måtte opstå i forbindelse med 

 interessentskabets drift, opløsning eller fortolkning af nærværende vedtægter, afgøres 

 ved de almindelige domstole med Næstved som værneting, såfremt uenigheden ikke kan 

 ordnes i mindelighed. 

 

 

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på stiftende møde d. 15. oktober 2009  

og godkendt på generalforsamlingen d. 7. april 2010. 

Ændret på generalforsamlingen 23. april 2018. 

 

 

 

 

 Vedtægter for SSV3 
 

 
 

§ 1 Navn og hjemsted 

stk. 1 Interessentskabets navn er SYDVESTSJÆLLANDS VINDMØLLELAUG SSV3 I/S 

 SE nummer 32 37 00 20 

 Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 

   

§ 2 Formål 

stk. 1 Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved brug af vindkraft og sælge 

elektriciteten ifølge gældende lovgivning. 

 

§ 3 Deltagere 

stk. 1 Som deltager i interessentskabet kan optages enhver, som på tilslutningstidspunktet 

opfylder gældende regler for erhvervelse af ideelle andele. 

 

stk. 2 Hvis erhvervsmæssig opgørelse bruges ved interessentens skatteregnskab skal det 

 meddeles skriftligt til bestyrelsen senest ved indsendelse af selvangivelse. 

 

stk. 3 Alle interessenter opføres i interessentskabets protokol med navn, adresse, CPR nr., samt 

antal ideelle andele de ejer.  

Bestyrelsen har pligt til at drage omsorg for, at interessentfortegnelsen altid er ajourført. 

En udskrift af protokollen er dokumentation for, hvem der er interessenter og med hvilke 

antal ideelle andele. 

   

 



§ 4 Ideelle andele 

stk. 1 Interessentskabet ejer den nordlige Kyse mølle, startet 2010 med 5600 ideelle andele, 

andelsbevis nummer 5476 til og med nummer 11075. 

 

stk. 2 Hver ideel andel svarer til 1000 kWh af interessentskabets beregnede årlige produktion. 

 

stk. 3 Bestyrelsen er bemyndiget til, på interessentskabets vegne at opkøbe indtil 10 % af  

interessentskabets ideelle andele. 

   

§ 5 Rettigheder 

stk. 1 Interessenterne deltager i interessentskabets økonomiske rettigheder og forpligtelser i  

forhold til deres ideelle andele, ligesom deres ideelle andele er udtryk for, hvor stor en 

del af interessentskabets formue, de er ejere af. 

 

§ 6 Bestyrelse 

stk. 1 Interessentskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer,  

der vælges for 2 år ad gangen. 

 Valgbar er interessenter der har andele i  

 SYDVESTSJÆLLANDS VINDMØLLELAUG  

underafdeling SSV1 I/S og/eller SSV2 I/S og/eller SSV3 I/S 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

stk. 2 Bestyrelsen fastsætter hvor meget der skal udbetales til interessenterne og hvor meget, 

 der skal anvendes til drift og konsolidering. 

 

stk. 3 Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen. 

 

§ 7 Generalforsamling 

stk. 1 Interessentskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.  

Indkaldelse til en generalforsamling skal ske skriftligt pr. brev eller email til hver enkelt 

interessent, der er noteret i interessentskabets protokol og med mindst 14 dages varsel. 

 

stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned på et af bestyrelsen 

fastsat sted i Næstved Kommune samtidig med generalforsamlingen i 

 SYDVESTSJÆLLANDS VINDMØLLELAUG  

underafdeling SSV1 I/S og SSV2 I/S 

 

stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende: 

 

            1. Valg af dirigent. 

            2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

            3. Forelæggelse af regnskab og budget.  

  4. Forslag fra bestyrelsen og interessenterne. 

            5. Valg af medlemmer og 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. 

            6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

            7. Eventuelt. 

 Punkt 1, 2, 5, 6 og 7 afvikles fælles med generalforsamlingen i 

 SYDVESTSJÆLLANDS VINDMØLLELAUG  

 underafdeling SSV1 I/S og SSV2 I/S 

 

 

stk. 4 Ved valg af dirigent, bestyrelse, suppleanter og revisorer har hver interessent i 

SYDVESTSJÆLLANDS VINDMØLLELAUG  

underafdeling SSV1 I/S og/eller SSV2 I/S og/eller SSV3 I/S en stemme.  

 Hvis man ejer andele i flere underafdelinger har man stadig kun en stemme. 

 

stk. 5 Ved afstemninger om salg eller pantsætning af interessentskabets aktiver, 

 vedtægtsændringer, optagelse af lån og udlodning af aktiver har hver andel 1 stemme, 

 og det kræves at 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede ideelle andele eller 

 halvdelen af samtlige ideelle andele stemmer for et forslag før det godkendes. 

Max. 30 stemmer pr. interessent. 

Skriftlig afstemning foretages, såfremt mindst 1 interessent eller dirigenten kræver det. 

stk. 6 Ved alle andre afstemninger har hver interessent 1 stemme. 

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed og uanset fremmøde. 

Skriftlig afstemning foretages, såfremt mindst 1 interessent eller dirigenten kræver det. 

stk. 7 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, der alene kan meddeles en anden  

interessent eller et myndigt medlem af dennes husstand. Ingen person kan have  

fuldmagter for mere end 1 interessent. Eventuelle fuldmagter, der ikke må være ældre end  

2 måneder, skal afleveres til bestyrelsen ved indgangen til generalforsamlingslokalet. 

Ved pantsætning af ideelle andele kan det pågældende pengeinstitut udøve stemmeretten. 

stk. 8 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 3 af bestyrelses- 

medlemmerne er på valg i ulige årstal og de resterende 4 bestyrelsesmedlemmer er på  

valg i lige årstal. 

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. 

stk. 9 Interessenternes forslag, der skal behandles på den ordinære generalforsamling, skal  

skriftligt være bestyrelsen i hænde inden den 1. marts forud for generalforsamlingen i  

april måned. 

stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, 

eller hvis interessenter der repræsenterer mindst 1/3 af en interessentskabets ideelle 

 andele  fremsender skriftligt krav om det til bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder så til  

ekstraordinær generalforsamling inden 2 mdr. med 14 dages varsel til alle interessenterne. 

stk. 11 Afstemningsreglerne på den ekstraordinære generalforsamling er det samme som for den 

ordinære generalforsamling. 

   

§ 8 Tegningsregler 

stk. 1 Interessentskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan udstede prokura. 

                                                                

§ 9 Hæftelse 

stk. 1 Overfor tredjemand hæfter interessenterne personligt og solidarisk for interessentskabets  

forpligtelser. Indbyrdes hæfter interessenterne i forhold til deres ideelle andele. 

stk. 2 Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditopfølgning for forpligtelse  

som er interessentskabet uvedkommende. 

 

§ 10 Regnskabsår 

stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 

  


