Nørrekær Enges Vindmølleforening
Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. november klokken 17.00
Sted: Over Aggersund 12, Aggersund
Mødereferat:
1. Siden sidst (kort).
Der er afholdt møde med Tolstrup-Næsborg Borgerforening. Der er aftalt møde med
borgerforeningerne i Brøndum, Hemdrup og Skarp Salling. Der er afholdt møde med
Sagsbehandlerne Kim Stadsvoll, Vesthimmerland og Peter Serup, Ålborg. Emil har haft møde
med Landskabsarkitekterne Urland. Lea har forsøgt sig med finansiering via fjervarmen i
Ålborg.. Helge meddelte at Peter A. Petersen har mulighed for at deltage i det næste
bestyrelsesmøde.
2. Medlemshvervning.
Status og drøftelse.
Der arbejdes stadig med medlemshvervning.
3. Møde med By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg
Afsluttende planlægning af møde den 30. november med rådmand Hans Henrik Henriksen,
direktør Christian Bjerg og landinspektør Peter Serup.
Bilag gennemgået. Gv har påpegede det uheldige i at de meget bastante udtryk med negativ
tilgang til samarbejdspartnere ikke er fremmende for processen.
4. Evaluering af Vattenfalls nabomøder i Tolstrup og Farstrup.
Evaluering af Vattenfalls nabomøder i Tolstrup Forsamlingshus den 21. november og i Huset
i Farstrup den 24. november.
Vattenfall gennemførte møderne som orienteringsmøder. I Farstrup var man meget
opmærksom på støjproblematikken.
5. Alternativer til Vattenfalls ansøgning om 40 møller i Nørrekær Enge.
Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune har på møde den 23. november besluttet, at
der i VVM rapporten skal belyses 3 alternative forslag. Der er tale om forslag, der reducerer
projektet med hhv. 4, 6 og 12 møller, der med en enkelt undtagelse alle er placeret i
Vesthimmerlands Kommune.
Aalborg Kommune behandler spørgsmålet om alternative forslag på er møde i By- og
Landskabsudvalget den 8. december.
Der ønskes en drøftelse af, om foreningen skal rette en henvendelse om andre konkrete
forslag til alternativer.
Første udkast til ansøgning til Energiministeriet gennemgået Man arbejder videre med
ansøgningen efter mødet med rådmanden i Ålborg. Gv gjorde opmærksom på at det er vigtigt
at sådanne ansøgninger holdes i en sober toner. Foreningen skal være troværdig.
Foreningen vil på mødet med rådmanden appellere til at der også udarbejdes alternativt
forslag vedr. møllerne 13, 24 og 34.
6. Medlemsmøde den 1. december.
Udarbejdelse af dagsorden samt øvrig tilrettelæggelse af medlemsmøde i Huset i Farstrup den
1. december. Se bilag 1.

Finn medbringer projektor. Per sørger for drikkevarer.
7. Møde med to landmænd i Nørrekær Enge.
Der ønskes en drøftelse af, hvilke spørgsmål foreningen ønsker belyst?
Gv aftaler møde med Rene

8. Kontakten til Vesthimmerlands Kommune
Der ønskes en drøftelse af samt en beslutning om, hvordan foreningen kan styrke kontakten
til og samarbejdet med Vesthimmerlands Kommune.
Udsættes til næste møde.
9. Næste møde(r).
Fastsættelse af dato(er) samt forslag til dagsordenspunkter.
Drøftelsen af forslag til dagsordenspunkter tager udgangspunkt i de to vedhæftede bilag,
bilag 2 og bilag 3.
Næste møde aftales d. 1/12.
Punkt til næste møde er brev til optionsindehavere.
10. Eventuelt.
Udgår
Gunnar Villumsen

