
Nørrekær Enges Vindmølleforening 

Bestyrelsesmøde fredag den 3.marts klokken 16.30 

Sted: Over Aggersund 12, Aggersund  

 

Referat. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

  

  

2. Godkendelse af referater. 

Referat fra 21. december og 12.januar vil blive korrigeret på hjemmesiden i.f.t. tidligere 

godkendelse. 

 

3. Siden sidst (kort). 

- 28. april : 28 studerende fra AUC vil gerne besøge Nørrekær Enge omk. et projekt. 

Bestyrelsen tager godt imod initiativet. 

- 23.marts: URLAND(ansvarlig for VVM- redegørelsen) afholder idèmøde for 

landudviklingsprojekt ved Nørrekær Enge i Tolstrup forsamlingshus. 

- Vindmølleforeningen har været gæst i et radioprogram (Radio Midtfjord) 

 

4. Ny konstituering af bestyrelsen. 

Gunnar Villumsen er udtrådt af bestyrelsen. Supp. Erik Jensen Tolstrup indtræder. 

Som sekretær valgtes Per Gade. 

 

5. Medlemshvervning. 

92 nye medlemmer i Vesthimmerland. Medlemshvervning fortsættes. 

 

6. Foreningens hjemmeside. 

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

hjemmeside. 

Man foreslog flere link til avisartikler og lignende på hjemmesiden 

 

7. Et budgetforslag. 

Foreningen har udarbejdet et foreløbigt forslag til budget (anlæg og drift) samt en cash-

flow tidsplan for projektet. 

Se bilag 1. 

Budgetforslag gennemgået. 

 



8. Møde med Vattenfall den 23. februar. 

Der gives en orientering om mødet med Vattenfall den 23. februar. På baggrund heraf 

ønskes en drøftelse af og beslutning om rammerne for det fremadrettede samarbejde. 

Punktet er et lukket punkt. 

Der henvises til særskilt dagsorden for dette punkt. 

Lukket punkt 

 

9. Henvendelse til Energistyrelsen og herefter Energi-, forsynings- og klimaministeren. 

Der ønskes en stillingtagen til forslag til henvendelse til Energistyrelsen og herefter 

Energi-, forsynings- og klimaministeren vedrørende hans bemyndigelse til at fastsætte 

regler om en anden udbudsmetode for de 20% naboanparter. Foreningen ønsker, at det er 

naboerne selv, der overtager forpligtelsen til at etablerer nabo-møller, således at dette 

ansvar fralægges Vattenfall. 

Forslaget er vedhæftet som bilag 2. 

OK forslag. Færdigrevideres og sendes hurtigst muligt. 

 

10. Kontakten til medlemmerne. 

Man var enige om at blive bedre til at kommunikere ud, hvad der kommer fra foreningen. 

 

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. 

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

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

Udskydes. 

 

12. Møde med landmænd i Nørrekær Enge. 

Punktet er et lukket punkt. 

Der henvises til særskilt dagsorden for dette punkt. 

Lukket punkt 

 

13. Næste møde(r).  

Fastsættelse af dato(er) samt forslag til dagsordenspunkter. 

Den 17. marts kl. 16.30 (Pilehaven ,4 Farstrup) 

 

14. Eventuelt. 

Intet til referat. 

 

 


