Mødereferat.
Bestyrelsesmøde i Nørrekær Enges Vindmølle-forening.
Mødet afholdt d. 29. september 2016 .
1. Siden sidst.
Medlemtegningen går tilfredsstillende. Det der kendetegner medlemtegningen er en positiv
opbakning til foreningens formål samt at der ikke stilles spørgsmål ved antallet af møller.
2. Evaluering af medlemsmødet den 22. september i Huset i Farstrup.
Fremmødeantallet var 19 personer. Der var god talelyst og der fremførtes synspunkter der dækkede
store dele af de problematikker, der vedrører projektet.
3. Foreningens forslag til projekt Nørrekær Enge 2.
Indledningsvis fremførte hvert enkelt bestyrelsesmedlem deres forslag til foreningens holdning.
Overordnet fremførtes bekymring over at projektet kunne medføre affolkning af området. Det blev
ligeledes fremført, at man i den endelige udtalelse ikke skulle lægge hindringer i vejen for allerede
indgåede optioner. Endelig skal man være opmærksom på at udtalelsen skal være forenelig med de
holdninger der eksisterer inden for nærområdet – 4,5 km.
Beslutningen blev, at der fremsendes et dokument til Alborg Kommune og Vesthimmerlands
Kommune samt kopi til Wattenfallen. I dette dokument anføres bl.a. følgende
Foreningen anmoder om at møllerne med numrene 13 og 24 og 34 ikke etableres. Foreningen støtter
etableringen af møllerække 1 og 2 .
Det er samtidig foreningens klare mål at der etableres en lokal fond, som indeholdes af ikke lokalt
erhvervede anparter inden for 20% reglen samt anparter op til 50 % af hele projektet.
Foreningen accepterer opstillingen af 3,5 megawatts møller med en højde på 150 meter
Foreningen laver selv vedtægter for fonden.
Hvis ikke der opnås aftale med Wattenfallen vedr. fondsetablering anmodes de 2 byråd om at der
søges dispensation hos Klima – og Energiministeren til at naboerne gives tilladelse til at være
bygherre.
Helge og Emil fremsender dokumenterne til de 2 kommuner hver enkelt bestyrelsesmedlem har
godkendt dokumentet.
4. Punkter der ligger lige for.
Gunnar tager kontakt til Wattenfallen vedr. møde. Forslag til mødedatoer 31/10 eller 1/11 eller 7/11
5. Næste møde.
Bestyrelsesmøde d. 27/10.
6. evt.
Udgik grundet tidsnød
Gunnar Villumsen

