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Velkommen til Nyhedsbrev nr 2 
 
I har ikke hørt fra os et stykke tid, men det betyder ikke at der ikke sker noget 
på vind-fronten! Læs i dette nyhedsbrev bl.a. om meget populært projekt i 
Thyborøn, vores feedback til kommunens klimaplaner og ny effektiv teknologi i 
Danmark til opbevaring af energi. 

  
Vindmølleprojekter er populære 
 
I Thyborøn er man også i gang med at sætte vindmøller op og her er der enorm 
interesse for at være med! Da ansøgningsfristen udløb her d. 7. april, var der så 
mange, der havde søgt om anparter, at vindmøllen er overtegnet adskillige 
gange. Derfor kan mange af de kommende andelshavere slet ikke få det antal 
anparter, som de har ønsket. (Der var et firma, der fra starten havde sat sig på 
25%.)  
 
Læs artiklen om interessen her  
 
I Thyborøn ønsker man – lige som i Aarhus Vindmøllelaug – en stærk lokal 
forankring med så mange andelshavere som muligt. Det betyder at man vil 
ende med at få flere andelshavere, hver med færre andele. I Aarhus ville vi 
kunne komme helt op på omkring 70.000 andelshavere, i hvert fald teoretisk set 
(– det er svært at vide men mon ikke det ender med 5.000 til 30.000 
andelshavere?). 
 
Vindmøller på land er utrolig effektive. De giver hurtigere resultater end 
vindmøller på havet, og kan sammen med planlagte solceller spare Aarhus for 
100 mio. kr pr. år (jf Energistrategien som kommunen og forsyningsselskaberne 
har lavet i 2020). 
 
 
 
 



 

 

Hvor grøn er kommunens nye 2030-plan 
egentlig? 
  

Aarhus Vindmøllelaug følger naturligvis forhandlingerne omkring klima i 
Aarhus Kommune tæt. Efter at have læst de nye indstillinger til klima, er vores 
konklusion desværre, at man stadig arbejder videre med en uambitiøs og 
økonomisk underprioriteret målsætning, som er lige dele ”hockeystav” og lige 
dele regningsaftørring ”tørre regningen af” på fremtidige generationer. Hvis vi 
vil være en ansvarlig grøn foregangskommune og kunne bryste os af reel CO2-
neutralitet, som ikke beror på el-import fra nabokommuner og havvindmøller, 
så er vi nødt til at tænke mere vedvarende energi ind i systemet NU!  
 
Læs det åbne brev vi sendte 21. marts til politikerne: 
https://aavml.dk/aabent-brev-angaaende-aarhus-kommunes-klimastrategi-
klimahandlingsplan-og-klimaplan/  
 
Andre af byens grønne organisationer, bl.a. Danmarks 
Naturfredningsforening, er også kritiske. Læs bl.a. artikel her fra Jyllands 
Posten: 
https://aavml.dk/kritikere-savner-mere-handling-i-klimaplan/  
 
Planerne blev på byrådsmøde d. 24. marts sendt videre til behandling i 
Teknisk Udvalg: Læs her 
 
 

Energilagring i sten  
 
Den innovative virksomhed Stiesdal Storage Technologies har udviklet en ny 
lovende teknologi, hvor elektricitet bliver lagret i varme i sten, fx når vindmøller 
producerer meget strøm. Den varme kan benyttes til at producere elektricitet, 
når der senere er brug for den. 
 
”Den eneste, rigtig store udfordring for en 100% grøn elforsyning er, at vi ikke 
kan gemme strømmen fra de tidspunkter, hvor vinden blæser og solen 
skinner, til senere brug. Produktion og forbrug er simpelthen ikke i balance. 
Der er endnu ikke kommercielle løsninger på dette problem, men det håber vi 
at levere med vores GridScale-energilagringssystem”, siger Henrik Stiesdal. 
 
Læs mere her 
 
 
 
 
 



 

 

Aarhus Vindmøllelaug på Instagram  
 
Nu er vi kommet på Instagram, og du er hermed inviteret til at følge os :) Hvis 
du har forslag til opslag eller har lyst til, på andre måder,  at bidrage, så skriv 
til os! 
 
instagram.com/aarhus_vindmoellelaug 
 
 

I vil snart høre mere fra os!  
 
Flere af jer tænker sikkert på, hvordan det går med planerne for placering af 
vindmøllerne på havnen og hvornår der bliver mulighed for at købe 
Tegningsretter. Hertil kan vi svare,  at vi er i fuld gang med arbejdet (der er jo 
meget, der skal afstemmes) og at vi regner med at have nyt inden længe. Vi 
har tilpasset planerne lidt, og vi er ved at drøfte de nye muligheder med 
samarbejdspartnere og interessenter for projektet.  
Vi glæder os til senere at kunne fremvise og fortælle mere. 
 

Bliv vindmølleambassadør 
 
Der er allerede mange, der har sagt ja tak til at blive Ambassadører og være 
med til at støtte vores projekt og den grønne omstilling i Aarhus! Som 
vindmølleambassadør kan du være med til at dele det glade budskab med 
dem du kender, evt. støtte med læserbreve, høringssvar, marketing, sociale 
medier, politik, netværk osv.– det er helt op til dig!  
 
Ring eller send SMS eller e-mail til Mikkel Sørensen og hør mere om, hvordan 
du kan gøre en forskel: 2264 8322 / mikkel@aavml.dk  
 
 
 
 

  

 


