
Medlemsinformation april 2018. 
 
 
Kære medlemmer af Nørrekær Enges Vindmølleforening. 
 
I bestyrelsen bliver vi af og til stillet dette spørgsmål:  
Sker der ikke noget i foreningen, som bestyrelsen mener, det kunne være rimeligt at informere 
medlemmerne om? 
 
Det korte svar herpå er:  
Nej, der er ikke sket noget afgørende nyt i foreningen siden generalforsamlingen i september i fjor. 
 
Der har været holdt to bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen. 
Det ene er et konstituerende møde i den nye bestyrelse. Resultatet af den er, sammen med 
referat af generalforsamlingen, sendt pr. mail til foreningens medlemmer den 15. oktober, ligesom 
referatet af generalforsamlingen er lagt ud på hjemmesiden. 
 
Det andet var et møde med kun to punkter på dagsordenen. Det ene drejede sig om et 
personspørgsmål, og det andet var en drøftelse af og stillingtagen til nogle principielle spørgsmål 
vedr. den endelige samarbejdsaftale med Vattenfall. 
Personspørgsmål behandler vi på lukkede møder og det samme gør sig gældende med 
forhandlinger. Dem kan vi ikke føre for åben skærm. 
 
Som det fremgår, er aktiviteten i bestyrelsen meget lav. Det kommer ikke bag på os. 
Lige nu venter vi på, at kommunerne skal forholde sig endeligt til det af Vattenfall ansøgte projekt.  
Ifølge den oprindelige tidsplan skulle det være sket i november i fjor, men en indsigelse fra Viborg 
Stift, der handler om vindmølleparkens påvirkning af Næsborg Kirke samt en indsigelse fra 
Forsvarsministeriet, der frygter en negativ effekt på radarbeskyttelsen af den militære del af 
Aalborg Lufthavn, har forsinket beslutningsprocessen. 
 
Det har været et krav fra kommunerne, at Vattenfall i en dialog med Viborg Stift og 
repræsentanter for Forsvarsministeriet skulle finde en løsning på disse to indsigelser inden en 
kommunal behandling af projektet kunne finde sted. 
 
Ifølge Vattenfall er begge disse problemstillinger nu ryddet af vejen ved forhandlinger med de 
berørte parter. Et kompromis med Viborg Stift har betydet, at de 4 møller, der er tænkt opstillet 
nærmest Næsborg Kirke tages ud af projektet, ligesom der lige før påske også er indgået en aftale 
med Forsvarsministeriet om spørgsmålet om radar.  
 
Herefter er kommunerne klar til en endelig politisk behandling af projektet, formodentlig i juni 
måned. Når den endelige politiske behandling er afsluttet, sender Vattenfall hele projektet i EU 
udbud. Sagsbehandlingen her forventes at vare et lille års tid, så der vil gå endnu et års tid, inden 
der for alvor er nyt om projektet. 
 



Det første offentlige informationsmøde om vindmølleprojektet blev afholdt i Huset i Farstrup i 
efteråret 2014. Resultatet af EU udbuddet forventes at foreligge i foråret 2019. Herefter vil der gå 
endnu ca. 2 år inden møllerne er rejst. Opstilling af vindmøller er fra start til slut således en 
temmelig langvarig proces på – i dette tilfælde – omkring 6 år. 
 
Sideløbende med de ovenfor beskrevne aktiviteter har vindmølleforeningen forhandlet med 
Vattenfall om en endelig og detaljeret samarbejdsaftale byggende på de to parters fælles 
hensigtserklæring, som blev underskrevet i maj 2017 i forbindelse med et møde i By- og 
Landskabsforvaltningen på Stigsborg Brygge i Nørresundby. Dette møde havde deltagelse af 
borgmester Per Bach Laursen (dengang viceborgmester), Vesthimmerlands Kommune og rådmand 
Hans Henriksen, Aalborg Kommune samt repræsentanter for Vattenfall og Nørrekær Enges 
Vindmølleforening, foreningens advokat, Green Power Partners og en række centrale kommunale 
embedsmænd. 
 
Drøftelserne af og forhandlingerne om udformningen af den mere detaljerede samarbejdsaftale 
med Vattenfall føres af Nørrekær Enge Vind Aps i en dialog med Nørrekær Enges 
Vindmølleforening.  
Forhandlingerne finder sted under medvirken af foreningens advokat, Mogens Kjær, Løgstør og i 
et tæt samarbejde med fonden Green Power Partners II med hvem der er indledt et samarbejde 
om finansiering. 
Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet. Når det sker, melder vi resultatet ud i et medlemsbrev 
samt med opslag på hjemmesiden.  
 
Som det fremgår af ovenstående, er årsagen til den beskedne mængde af information fra 
foreningen simpelthen, at der ikke er sket noget afgørende nyt siden generalforsamlingen. 
 
 
Mange hilsner 
 
Emil Olsen og Helge Christiansen 
 


