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Vil du 
være med?

Du kan nu blive en vigtig 
del af et spændende 

pilotprojekt samt et såkaldt 
”Borgerenergifællesskab”.

shn-energi.dk



Via medlemskab af foreningen SHN Energi, og måske 
senere køb af andele i en kommende VE-park på Nissum 
Fjordenge, har du mulighed for at producere din egen 
grønne strøm, og du er med til at gøre os alle uafhængig 
af russisk gas. 

VE-parken kommer formentligt til at bestå af både 
vindmøller og solceller. Antallet og størrelsen kan du som 
medlem endda få indflydelse på.

Se foreningens foreløbige vedtægter, 
læs om borgerenergifællesskab, og få meget mere 
information på hjemmesiden:  shn-energi.dk

VE = Vedvarende Energi



Vi har to medlemstyper:

A-medlem: 
Hvis du har bopæl og fast postadresse i området Madum-
Staby-Husby-Sdr. Nissum-Thorsminde kan du blive A-medlem, 
og har dermed indflydelse og stemmeret i foreningen.

B-medlem: 
Hvis du ikke bor i området, men ejer fast ejendom i området 
(f.eks. et sommerhus) kan du blive B-medlem, som giver 
indflydelse, men ikke stemmeret i foreningen.

Alle medlemmer får ret til køb af andele i en kommende 
produktion af grøn strøm. Og alle får selvfølgelig løbende 
information om foreningens arbejde.

Medlemskab koster lige nu kun kr. 50,-
Du kan melde dig ind via hjemmesiden

shn-energi.dk

Medlemsmøde og generalforsamling:
Når du har tegnet medlemskab er du samtidigt indbudt til et 

medlemsmøde om formiddagen
lørdag den 28. januar kl. 10.00 i Staby Sognegård.

Her vil vi diskutere både vedtægter, VE-anlæg, 
energifællesskab, budgetter m.m. 

Den ordinære generalforsamling afholdes 
mandag den 6. februar kl. 19.00 i Husby Sognegård.

Alle får direkte besked om begge arrangementer.

Spørgsmål? Tlf. 6127 9888 / Email: mail@shn-energi.dk



Hvad er et borgerenergifælleskab?
Det begyndte med et EU-direktiv helt tilbage fra 2018, som nu 
er ved at blive skrevet ind i dansk lovgivning. Det handler kort og 
godt om at man kan få lov til at ”beholde” den grønne strøm lokalt.

Du modtager din strøm på 
normal vis, via dit lokale EL-
net, som i vores områder er 
RAH.

Der oprettes et særligt andelsselskab, som indsamler data fra det 
lokale VE-anlæg og fra din EL-måler, og dermed beregner om din 
strøm kan siges at komme ”direkte” fra VE-anlægget.

Du skal eje andele i det lokale VE-anlæg for at deltage. Dermed 
får du også en særdeles stabil EL-regning, fordi du er både sælger 
og køber af din egen strøm. Og køber du ekstra andele, ud over 
dit eget EL-forbrug, får du selvfølgelig penge for den strøm du 
sælger.

Det fungerer altså næsten på samme måde som hvis du har din 
egen vindmølle eller dit eget solcelleanlæg i baghaven, lige bortset 
fra at du ikke slipper for lovpligtige afgifter og ledningstarif.

Tak til Sparekassen Thy for at sponsorere denne tryksag


