Nyhedsbrev #6 – Nu er tiden ved at være moden til dannelsen af Bornholms
Havvindmøllelaug
Juli 2020

Kære alle interesserede i en lokalt‐ og folkeejet kystnær havvindmøllepark ud for
Bornholm,
Her midt i ferietiden er vores konsulenter i fuld gang med at regne på, hvad det vil
koste at etablere en 90‐100 MW kystnær havvindmøllepark ca. 10 km ude i
Sosebugten sydvest for Bornholm, og også på, hvad det vil koste at drive
havvindmølleparken, samt hvad vi vil kunne forvente at få for den strøm,
havvindmølleparken kommer til at producere.
Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark har modtaget de foreløbige
resultater og de viser, at til trods for vores parks planlagte lille størrelse, så ligger
omkostningerne på niveau med det, der kendes fra andre havvindmølleparker, som
er under opførsel i farvandene omkring os. Det gør, at vores konsulenter konkluderer,
at projektet set fra et økonomisk perspektiv ser lovende ud.
Det er vi i Initiativgruppen rigtig glade for.
På Initiativgruppens generalforsamling, som vi holdt på Rønne Bibliotek i mandags
den 20. juli 2020, besluttede vi derfor at gå videre med projektet og også, at nu er
tiden kommet til at etablere et egentligt Bornholms Havvindmøllelaug, hvor alle, der
gerne vil støtte op om etableringen af en 100% lokalt‐ og folkeejet kystnær
havvindmøllepark opfordres til at melde sig ind. Vi stiler efter at kunne afholde en
stiftende generalforsamling i begyndelsen af september 2020.
Der er endnu en del brikker, der skal falde på plads, inden vi kan påbegynde selve
projektudviklingen, bl.a. skal vi udarbejde og indsende en
forundersøgelsestilladelsesansøgning til Energistyrelsen. Derfor vil det også vare et
stykke tid endnu inden, at man som interesseret vil kunne skyde penge i
projektudviklingen.

I mellemtiden kan man, ved at melde sig ind i foreningen og derved betale et mindre
medlemsgebyr, være med til at dække de udgifter, der er forbundet til udarbejdelsen
af en ansøgning om forundersøgelsestilladelse til Energistyrelsen og også til
oprettelsen af et selskab, som på sigt vil kunne modtage investeringer i form af
anparter i Bornholms Havvind og drive etableringen og driften af vores kommende
havvindmøllepark. Dermed sikrer man sig også forkøbsret (uden dog at forpligte sig)
til de anparter, der om forhåbentligt ikke alt for lang tid, vil blive udbudt til
finansieringen af selve havvindmølleparken.
Initiativgruppen vil derfor nu få udformet et udkast til vedtægter for Bornholms
Havvindmøllelaug og få oprettet en egentlig hjemmeside for havvindmøllelauget,
sådan at vi kan invitere til stiftende generalforsamling for Bornholms
Havvindmøllelaug i begyndelsen af september 2020 og forhåbentlig sige velkommen
til en hel masse nye medlemmer – unge såvel som ældre; borgere såvel som
virksomheder og foreninger. Såfremt der er opbakning til at stifte Bornholms
Havvindmøllelaug vil Initiativgruppen ved den lejlighed så nedlægge sig selv og indgå
som en del af lauget.
Så endnu engang lyder der her en opfordring til at invitere venner og naboer,
kolleger, ansatte og arbejdsgivere til at skrive sig op på listen over interesserede i en
100% lokalt‐ og folkeejet bornholmsk kystnær havvindmøllepark enten på vores
hjemmeside www.bornholmshavvind.dk eller ved at følge vores facebookside
bornholmshavvind. Så er vi sikre på, at så mange som muligt modtager invitationen til
at melde sig ind i Bornholms Havvindmøllelaug.

De bedste hilsner,

Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark

