Nørrekær Enges Vindmølleforening
Bestyrelsesmøde torsdag den 12. januar 2017 klokken 18.00
Sted: Vesterkærsvej 110, Tolstrup
Forslag til dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra 21. december 2016.
Referat godkendt med bemærkninger.
2. Siden sidst (kort)
Der indhentes viden om lavfrekvent støj.
Der faldt kritik af arbejdsgangen vedr.Vattenfalls indlæg i energiwatch.dk.
Arbejdsgangen i forhold til besvarelsen af Vattenfals indlæg på energiwatch.dk har været
drøftet i bestyrelsen og det er fastslået at formand og næstformand tegner foreningen.
3. Medlemshvervning
Status og drøftelse.
Medlemshvervning fortsætter
4. Kontakten til Vesthimmerlands Kommune
Orientering om møder med politiske partier i Vesthimmerlands Kommune.
Der er afholdt møde med SF og Venstre.
5. Orientering fra Lea
- Ansøgning om dispensation hos energi-, forsynings- og klimaministeren
- Ansøgning hos Garantifonden de 500.000 kroner
Ansøgning om dispensation hos energi-, forsynings- og klimaministeren er fremsendt i
udkast til energinet.dk
Der arbejdes på ansøgning til Garantifonden.
6. Samarbejdet med Vattenfall
Der ønskes en drøftelse af samarbejdet med Vattenfall, herunder en udarbejdelse af
dagsorden for forhandlingsmøde møde med Vattenfall den 17. januar.
Punktet er et lukket punkt.
Der henvises til særskilt dagsorden for dette punkt.
Se særligt referat.
7. Et budgetforslag
Lea orienterer om status på arbejdet med budget.
Budgetforslag under udarbejdelse. Temaet tages op igen på næste møde.
8. Hvis vi selv skal projektere?
Hvilken faglig ekspertise får vi brug for?
Hvem skal levere den?
Hvordan skal det betales?
Lea giver et oplæg.
Temaet tages op igen på næste møde.

9. Mediestrategi
Hvordan kommunikeres foreningens arbejde ud til medlemmer og det øvrige samfund
samt politikere og andre interessenter?
Udgår
10. Hjemmeside
Status samt en drøftelse af, hvordan foreningen orienterer lokalbefolkning samt
samarbejdspartnere om hjemmesidens eksistens.
Se www.noerrekaersenge.dk
Orientering.
11. Procesplan og strategi for foreningens arbejde fremadrettet.
Herunder vores tidsplan set i forhold til/ koordineret med den kommunale tidsplan.
Udsættes.
12. Et medlemsmøde i Tolstrup i januar/ februar?
Udsættes
13. Næste møde(r).
Fastsættelse af dato(er) samt forslag til dagsordenspunkter.
Næste møde 23/1 hos Per.
14. Eventuelt.
Møde med Socialdemokratiet mandag d. 16/1 kl 15.30 i Års
Gunnar Villumsen

