Nørrekær Enges Vindmølleforening
Bestyrelsesmøde torsdag den 11. august 2022 klokken 19.00
Sted: Huset i Farstrup, Nymøllevej 115, Farstrup

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Fonden Nørrekær Enge Vind.
På bestyrelsesmødet den 26. august 2021 blev det besluttet at udsætte spørgsmålet om
godkendelse af fondsvedtægter for Fonden Nørrekær Enge Vind til foreningens ordinære
generalforsamling i 2022.
Eurowind Energy arbejder med en tidsplan, hvor møllerne i Nørrekær Enge vil være i drift i
2024 eller 2025. Vindmølleforeningen har ikke indtægter før møllerne i Nørrekær Enge er i
drift.
Det foreslås derfor, at udsætte godkendelse af vedtægter for Fonden Nørrekær Enge Vind
indtil videre, således at bestyrelsen tager spørgsmålet med på foreningens generalforsamling
på et passende tidspunkt.
Udsættes indtil videre. Punktet sættes på igen ved et passende tidspunkt.

3. Generalforsamling
Fastsættelse af endelig dato samt drøftelse og planlægning af foreningens ordinære
generalforsamling.
Se følgende bilag:
Bilag 1. Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening.
Bilag 2. Dagsorden for generalforsamling
Bilag 3. Hvem gør hvad?
Den ordinære generalforsamling blev fastsat til torsdag den 22. september.
Generalforsamlingen afholdes klokken 19.00 i Huset, Nymøllevej 115, Farstrup.
Det praktiske vedr. generalforsamlingen. Se bilag.
4. Vindmølleforeningens økonomi.
På fællesmødet den 07.04.2022 blev der drøftet, hvilke tiltag de tre bestyrelser kan
iværksætte med henblik på i fællesskab at styrke såvel Vindmølleforeningens som Selskabets
økonomi.
Af referatet fremgår bl.a.:

Der følges op på spørgsmålet om Vindmølleforeningens økonomi på bestyrelsesmøde for
Nørrekær Enges Vindmølleforening i august 2022 og herefter på fællesmøde i september i
forbindelse med generalforsamlingen i Nørrekær Enges Vindmølleforening.
Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi følger op på spørgsmålet om økonomi.
Spørgsmålet tages op igen på fællesmødet umiddelbart inden generalforsamlingen i
september måned.
Der blev drøftet forskellige muligheder. Tages op på fællesmøde i september

5. Næste møde.
Næste møde er et fællesmøde med Nørrekær Enge Vind K/S og Nørrekær Enge Vind ApS.
Fællesmødet holdes umiddelbart inden generalforsamlingen i september måned.
Der ønskes en drøftelse af og beslutning om forslag til dagsordenspunkter til Fællesmødet.
Torsdag den 22. september

6. Information til medlemmerne.

7. Eventuelt.

