
Nørrekær Enges Vindmølleforening 

Bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 18.00 

Sted: Byvejen 18, Kølby  

 

Referat: 

  

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referater. 

Godkendt 

3. Siden sidst (kort). 

 

4. Medlemshvervning. 

Mangler lidt flere medlemmer i Vesthimmerlands kommune 

5. Ekstraordinær generalforsamling den 6. april. 

Der ønskes en drøftelse og udarbejdelse af endelig formulering af forslag til 

vedtægtsændringer til fremlæggelse på den ekstraordinære generalforsamling. 

Bilag 1. 

Vedtægtsændring så de passer til ansøgning hos garantifonden. Laves færdig til onsdag 

så forslaget kan lægges på hjemmesiden.  

Advokat Mogens Kjær deltager på mødet. 

 

6. Møde med Rådmand Hans Henrik Henriksen den 30. marts. 

Der ønskes en drøftelse og udarbejdelse af endelige ønsker til dagsorden for mødet. 

Bl.a .rådighed over 20% naboanparter, arbejde på at opnå en aftale med Vattenfall og 

landmænd, finansieringsmulighed. 

Helge laver et udkast. 

 

7. Vedr. ansøgning til Garantifonden. 

Der ønskes en drøftelse af et svar til Energinet.dk på ønsket om supplerende oplysninger. 

Se bilag 1 og 2. 

Supp. Oplysninger: Vedtægtsændringer, forhandling med landmænd, Ærøfond og finan- 

sieringspartner. 

8. Møde med investeringsparter. 

Punktet er et lukket punkt. 

Der henvises til særskilt dagsorden for dette punkt. 

 

9. Møde med landmænd i Nørrekær Enge. 

Punktet er et lukket punkt. 

Der henvises til særskilt dagsorden for dette punkt. 



 

10. Møde med Vattenfall den 21. marts. 

Der gives en orientering om mødet med Vattenfall den 21. marts. 

Punktet er et lukket punkt. 

Der henvises til særskilt dagsorden for dette punkt. 

 

11. Screening, planlægning og projektering af folkeligt projekt i Nørrekær Enge. 

Opsummering af status for planlægning og gennemførelse af foreningens folkelige 

projekt. 

Der ønskes en særskilt drøftelse af og endelig beslutning om, hvilke advokater foreningen 

skal knytte til projektet samt en drøftelse af og konkrete forslag til en revisor. 

Punktet tager udgangspunkt i Skitseforløb for screening, planlægning og projektering af 

folkeligt projekt i Nørrekær Enge, der vedhæftes som bilag 3. 

Punktet er et udsat punkt fra sidste møde 

Advokat Mogens Kjær samt vindmølleadvokat, hvis der bliver brug for en sådan. 

 

12. Foreningens hjemmeside og mailkonto. 

Der ønskes en drøftelse af samt konkrete forslag til den løbende opdatering af foreningens 

hjemmeside. 

Hertil kommer en drøftelse af en evt. ændring af foreningens mailkonto, der ikke fungerer 

efter hensigten. 

Ny mailkonto. Mangler at kontrollere og indtaste medlemmer fra Vesthimmerlands 

kommune. 

 

13. Næste møde(r).  

Fastsættelse af dato(er) samt forslag til dagsordenspunkter. 

Mandag den 3.april kl.18.30 hos Emil 

14. Eventuelt. 

 


