Mødereferat Nørrekær Enges Vindmølleforening
Bestyrelsesmøde onsdag den 21. december klokken 17.30
Sted: Byvejen 18, Kølby
Forslag til dagsorden (2)
1. Siden sidst (kort).
Udgår
2. Medlemshvervning. Status og drøftelse.
Medlemshverningen forsætter
3. Kontakten til Vesthimmerlands Kommune
a. Evaluering af foreningens møde den 9. december med borgmester Knud Kristensen
og viceborgmester Per Bach Laursen.
b. Kontakten til de politiske partier med plads i kommunalbestyrelsen.
Mødet afholdt. Der er givet gensidig orientering. Der er taget kontakt til de øvrige
politiske partier i Vesthimmerlands Kommune. Venstre og DF og Sf har meldt tilbage.
Muligvis møde d. 3/1 og 10/1.
4. Møde med to landmænd i Nørrekær Enge.
Evaluering af foreningens møde den 14. december med to landmænd og
projektdevelopere i Nørrekær Enge.
Mødet afholdt og der er sket gensidig orientering. Det er vores indtryk at vi arbejder i
samme retning.
5. Møde med Vattenfall.
Evaluering af foreningens møde den 19. december med Vattenfall Herefter en
drøftelse samt beslutning af strategien for de fortsatte forhandlinger med Vattenfall
om en aftale om naboanparter, som foreningen kan acceptere.
Lukket punkt: Foreningen tager kontakt til Vattenfals hovedbestyrelse

6. Hjemmeside

Der er lavet et første udkast til foreningens hjemmeside. Per Gade orienterer om,
hvilke tanker, der ligger bag. Der ønskes en drøftelse af hjemmesidens design samt af
hvilke oplysninger, det vil være relevant at lægge på hjemmesiden. Desuden ønskes en
drøftelse af, hvordan foreningen orienterer lokalbefolkning samt samarbejdspartnere
om hjemmesidens eksistens. Se www.noerrekaersenge.dk
Per arbejder vider med hjemmesiden.
7. Evaluering af bestyrelsens arbejde i foreningens første tre måneder.
Drøftelse af arbejdsgange. Hvad har været godt, og hvad kan vi gøre bedre?
Udgår
8. Hvis vi selv skal projektere? Hvilken faglig ekspertise får vi brug for? Hvem
skal levere den? Hvordan skal det betales? Der ønskes en indledende drøftelse.
Udsættes
9. Et budgetforslag
Udsættes til næste møde.
10. Information af borgere med købsoptioner med Vattenfall.
Der ønskes en drøftelse af forslag til brev til information af medborgere med
købsoptioner med Vattenfall. Se bilag 1. Dokument udarbejdet.
Gunnar uddeler i Vesthimmerlands Kommune og Per og Helge i Ålborg Kommune.
Uddelingen følges op af personlig kontakt.
11. Procesplan og strategi for foreningens arbejde fremadrettet. Herunder vores
tidsplan set i forhold til/ koordineret med den kommunale tidsplan.
Udsættes til næste møde.
12. Et medlemsmøde i Tolstrup i januar?
Udsættes
13. Næste møde(r). Fastsættelse af dato(er) samt forslag til dagsordenspunkter.
12. januar kl 17.30
14. Eventuelt.
udgår

