
Mødereferat 

Nørrekær Enges Vindmølleforening 

Bestyrelsesmøde mandag den 5. december klokken 18.00 

Sted: Pilehaven 4, Farstrup 
 
Forslag til dagsorden. 
 

1. Siden sidst (kort). 
Der er skrevet til de politiske partier i Vesthimmerland.. Medlemshvervning forsætter. 
 
2. Medlemsmøde den 1. december. 
Evaluering og drøftelse af forløbet af medlemsmødet i Huset i Farstrup den 1. december. 
Der bør være fokus på informationsniveauet og støjniveauet. 
 
3. Kontakten til Vesthimmerlands Kommune 
Der ønskes en drøftelse af samt en beslutning om, hvordan foreningen kan styrke kontakten 
til og samarbejdet med Vesthimmerlands Kommune 
Punktet er et udsat punkt fra sidste møde. 
Dagsorden fremsendes – forhandlingsmuligheder -kompensationsansøgning. 
 
4. Møde med Vattenfall 
Foreningen inviterer Vattenfall til et nyt møde. Der ønskes forslag til mødedatoer samt en 
drøftelse af og beslutning om forslag til en dagsorden for mødet. 
Helge udarbejder dagsorden til mødet. 

 
5. Mail fra medlem. 
Drøftelse af mail fra medlem vedr. kommunikation med medlemmerne. 
Der ønskes en drøftelse samt beslutning om foreningens svar. 
Der henvises til mail til bestyrelsen den 04.12.16. 
Mail besvares af Emil. 
 
6. Information til borgere med købsoptioner med Vattenfall. 
Der ønskes en drøftelse af karakteren af information om foreningens arbejde til medborgere 
med købsoptioner med Vattenfall. 
Helge udarbejder forslag. 
 
7. Medlemshvervning. 
Status og drøftelse. 
Der arbejdes stadig med opgaven. 
 
8. Møde med By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg 
Evaluering og drøftelse af møde den 30. november med rådmand Hans Henrik Henriksen og 
direktør Christian Bjerg. 
Rådmanden opfordrer til at foreningen finder en løsning med Vattenfall. Helge arbejder 
videre med fremskaffelse af midler fra Ålborg Kommune til foreningen. 



 
9. Møde med to landmænd i Nørrekær Enge. 
Orientering om tidspunkt mm. 

Der er aftalt møde til tirsdag d. 14/12 kl 17. 

 

10. Foreningens møde med Næsborg/Tolstrup Borgerforening 
Orientering om samt drøftelse af resultat af mødet.  
Se bilag 1 for omtale i Nordjyske. 
Drøftet. 
 
11. Foreningens kommunikation med medlemmerne 
Status på arbejdet med mailadresser. 
Mail besvaret. 
 
12. Hjemmeside 
Foreningen har efterspurgt hjælp til etablering af hjemmeside hos medlemmerne – hidtil 
uden respons. Der ønskes en drøftelse af og beslutning om, hvilket skridt, der foretages 
fremadrettet. 
Per overtager hjemmesiden. 
 

 
13. Ansøgning om dispensation til energi-, forsynings- og klimaministeren. 
Endelig behandling og vedtagelse af ansøgning om dispensation til energi-, klima- og 
energiministeren. 
Se bilag 2. 
Ansøgning udarbejdet. Gv appellerer til at ansøgningen ikke gennemsyres af negative 
forventninger.  
 
14. Næste møde(r).  
Fastsættelse af dato(er) samt forslag til dagsordenspunkter. 
Næste møde er aftalt til onsdag den 21. december klokken 18.00  
næste møde  d. 21712 kl 18.00. 
 

 
15. Eventuelt. 
Ingen bemærkninger. 
 
 
Gunnar Villumsen 
 


