
Nørrekær Enges Vindmølleforening 

Bestyrelsesmøde mandag den 3. april klokken 18.30 

Sted: Over Aggersund 12, Aggersund 

 

Referat: 

  

1. Godkendelse af dagsorden. 

Ekstra punkt: Honorar til Lea. Ellers godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af referater. 

Godkendt 

 

 

3. Siden sidst (kort). 

 

4. Medlemshvervning. 

Afsluttes efter påske. Emil kontakter Finn. 

 

 

5. Ekstraordinær generalforsamling og medlemsmøde den 6. april. 

Den praktiske planlægning af generalforsamling og medlemsmøde. 

Per sørger for sodavand + øl og kopierer sml. gamle og nye vedtægter.  Finn projektor. 

Forslag til dirigent : Brian Olsen. Mogens Kjær gennemgår vedtægter. Lea laver oplæg 

til medlemsmøde. 

 

6. Møde med landmænd i Nørrekær Enge. 

Punktet er et lukket punkt. 

Der henvises til særskilt dagsorden for dette punkt. 

 

7. Vedr. ansøgning til Garantifonden. 

Der ønskes en drøftelse samt udarbejdelse af endeligt svar til Energinet.dk på deres ønske 

om supplerende oplysninger. 

Lea udfærdiger ansøgning onsdag. Sendes til Mogens Kjær inden den fredag sendes til 

garantifonden .  

 

 

8. Møde med investeringsparter. 

Der gives en orientering af møde med en seriøs investeringspart. 

Punktet er et lukket punkt. 

Der henvises til særskilt dagsorden for dette punkt. 



 

9. Forhandlinger med Vattenfall. 

Punktet er et lukket punkt. 

Der henvises til særskilt dagsorden for dette punkt. 

 

10. Samarbejdet med lokalpolitikere i Vesthimmerland og Aalborg. 

Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi holder lokalpolitikerne orienteret om og opdateret 

på vort projekt, med henblik på at de politiske beslutninger, der skal tages vedr. vort 

projekt, tages på et så oplyst grundlag som muligt. 

Under dette punkt orienteres om mødet med Rådmand Hans Henrik Henriksen, Aalborg 

den 30 marts. 

Møde med Knud Kristensen Vesthimmerlands Kommune torsdag kl. 10.30- 11.30. 

Helge, Lea og Finn deltager. Samme dagsorden som møde med Aalborg Kommune. 

Man overvejer desuden at holde et uformeldt møde med Hans Henrik Henriksen. 

 

 

11. Næste møde(r).  

Fastsættelse af dato(er) samt forslag til dagsordenspunkter. 

Tirsdag den 18-4 hos Finn 

 

 

12. Aflønning af Lea 

Per sætter konsulenthonorar ind på konto. 

 


