Referat af ordinær generalforsamling i støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt”.
Gørlev den 25. oktober 2015

Ca. 95 fremmødte inkl. bestyrelse. Der var stort fremmøde (heraf skønnet 70-75%) af
fastboende borgere fra lokalområdet.
Punkt 1 - Valg af dirigent:
Erik Ludvigsen blev foreslået af bestyrelse og enstemmigt valgt.
Punkt 2 - Formandens beretning v/ Jens Rønnemoes Pedersen
Kære medlemmer
Det er svært at forstå, at det kun er 5 måneder siden at vi havde stiftende generalforsamling i
foreningen Beskyt Jammerland Bugt! I den relativt korte periode er der gennemført rigtig
mange tiltag og aktioner for at opnå vores formål, nemlig at beskytte vores følsomme natur mod
det voldsomme overgreb, som de mange havvindmøller vil være.
I det følgende en kort redegørelse over de vigtigste aktiviteter som foreningen har gennemført.
En effektiv organisering, har fra starten været foreningens (NGO) styrke og givet den
rigtige manøvredygtighed
Vi har skaffet over 5.000 underskrifter mod projekter fra bekymrede borgere i
lokalområdet
Vi har afholdt et stort borgermøde i Kalundborg med omkring 750 deltagere inkl.
Energiministeren
Vi har afholdt et motionscykelløb til støtte for Jammerland Bugt
Danmarks Naturfredningsforening er nu 100% modstander af projektet, og støtter os
fuldt ud i vores kamp
Akademiraadet er 100% modstandere af projektet og støtter os fuld ud i kampen
Kalundborg Kommune er nu 100% modstandere af projektet
Vores hjemmeside – www.jammerlandbugt.dk – har haft over 110.000 besøgende og
når man søger på Jammerland Bugt på Google, er vores hjemmeside det første man ser
Vi har med stor succes deltaget i Kalundborg Borgermøde i Høng, hvor vores
præsentation var den mest populære blandt samtlige
Vi har skrevet til samtlige medlemmer af Folketinget og deltaget i to møder med
Folketingets Energiudvalg, hvor vi har fremlagt vores sag

Vi har haft indlæg i mange medier, herunder DR, TV2, Jyllandsposten, Weekendavisen,
og først og fremmest den lokale Nordvestnyt i Kalundborg
Til sommerhusejere i Svallerup Strand, Bjerge Nordstrand, Bjerge Sydstrand og Reersø
har vi over to omgange husomdelt informations ”flyers” til omkring 2500 grundejere.
Til fastboende grundejere på Røsnæs, dele af Kalundborg og Gørlev, Svallerup, Bjerge
har vi husomdelt omkring 2000 ”flyers”.
I Kalundborg har vi udleveret omkring 500 ”flyers” til interesserede borgere.
Til information om vindmølleprojektet har mange entusiaster omdelt omkring 7500
”flyers” med en usædvanlig stor respons og til dem vil jeg give en stor tak.
Den generelle holdning til "åben dør projekter" er på plads. Jfr. udtalelser fra ministeren,
andre politikere og diverse organisationer.
Men vi er langt fra færdige eller på nogen måde i mål. Der venter os således et meget stort
arbejdet i løbet af vinteren og næste år.
Det drejer sig b.la. om
Indsigelser når den endelige VVM-rapport foreligger – Dette punkt er meget vigtigt!
Erstatningssager, der skal afklares inden byggeriet evt. starter
Nye kampagner for at gøre vores indflydelse gældende over for politikere, presse mfl.
Indsigelser relateret til VVM, som beskrevet af Jan
Indsigelser relateret til juridiske forhold
Vi skal som hidtil udnytte, at vi har flere strenge at spille på. Jeg håber vi kan holde den
disciplin, som har kendetegnet vores solide arbejde. Dermed hele tiden være
opmærksomme på, hvem der formelt er afsender og modtager på tiltagene
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange frivillige, hvis utrættelige indsats har
været overvældende for os alle i bestyrelsen. Uden Jer var vi ikke kommet så langt.
Som sagt er krigen langt fra vundet, selvom vi har vundet et par slag, det store slag skal slås de
kommende måneder. Det er derfor vigtigt at vi alle gør forbereder os på næste runde
Opfordring til at medlemmerne melder sig i arbejdsgrupperne, hvis man ønsker at
bidrage aktivt i foreningens arbejde.
Indlæg fra Jørgen Karlsen: Vi er nogle, der er med til at danne en landsdækkende
”paraplyorganisation” med bl.a Bevar Mejl Flak. Paraplyorganisationen skal være
landsdækkende og vil arbejde for bevarelse af de frie danske kyster. Der skal dog stadig
være lokale foreninger som driver de lokale interesser.

Indlæg fra Ole Nyvold: Udredning af økonomien i de etablerede havmølleprojekter. Der
graves videre.
Jan de Wit – VVM analytiker – Ved at forberede, så vi er klar til offentlighedsfasen som
ifølge energistyrelsens hjemmeside er planlagt til at ske i løbet af efteråret. Pt. er VVMredegørelsen i kvalitetssikringsfasen hos Energistyrelsen. Vi er klar med kvalificeret
høringssvar når VVM-redegørelsen offentliggøres.
Spørgsmål fra medlemmerne:
Ole, Reersø: Synes at vi skal overveje mere fokus på at få oplyst borgerne på Reersø, da de
også bliver hårdt ramt af Havvindmølleparken. (Flemming Hvidt tager en snak med Ole om
hvordan vi kan få sat gang i nogle aktiviteter på Reersø).
Bent, Reersø: Synes at vi skulle gøre mere ud af præsentere nogle retvisende visualiseringer.
Sæt noget mere information op hos de næringsdrivende, f.eks Købmanden, Fiskehandleren,
Campingpladsen på havnen, kirken etc.
Finn B: Hvordan sikres ”uvildigheden” i sagsbehandling, når Energistyrelsen kvalitetssikrer
VVM-redegørelsen? Gennem vores aktindsigt følger vi nøje "dialogen" mellem ES og
EE/Orbicon.
Jens P: Hvis man fra politisk side har lavet en fejl, så må man rette op på dette. Spørgsmål: Har
vi kontakt til lokale politikere for at sikre at de holdes op på deres løfter om at behandle vore
protester? Vi holder presset!
Knudsen, Svallerup: Forslag: Burde vi have én person som varetager vor dialog med
politikerne? Vi holder en bred og tæt kontakt, men det er meget ressourcekrævende, så vi
opfordrer interesserede med de rigtige kompetencer til at kontakte Bestyrelsen.
Finn B: Det virker på os som udenforstående som om, at det er et ”No Go!” at stille kritiske
spørgsmål ved havvindmølleprojekter. Er vi oppe imod de højere magter? Supplement fra Jan
de Wit: Vi har fået to meget vigtige medspillere: Akademirådet og nu Danmarks
Naturfredningsforening har tilsluttet sig vore protester mod havvindmøller i Jammerland Bugt.
John, Svallerup: Hvad tænker kommunen dog på, når de har givet tilladelse til udstykning af 110
sommerhusgrunde i området? De kan vel næppe afsættes, hvis mølleprojektet gennemføres.
Klaus, Svallerup: Fik efter mange års klager nedlagt 3 vindmøller som larmede for meget da
blev slidt. Det nytter altså noget at klage!
Herefter blev formandens beretning godkendt!
Punkt 3 - Fremlæggelse af regnskab.
Punktet ikke aktuelt nu, men først ved næste ordinære generalforsamling til oktober 2016, jf.
vedtægterne.

Punkt 4 - Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Punkt 5 - valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Jens
Jens Rønnemoes Pedersen modtog genvalg (som formand)
Jørgen Karlsen modtog genvalg (som næstformand)
Ole Nyvold modtog genvalg (som sekretær)
Michael Amstrup modtog genvalg (som kasserer)
Kaj Flemming Nielsen modtog genvalg (som menigt bestyrelsesmedlem)
Kirsten Dirchsen modtog valg (som menigt bestyrelsesmedlem)
Erik Ludvigsen modtog genvalg (som bestyrelsessuppleant)
Knud Baltser valgt (som bestyrelsessuppleant)
Punkt 6 - valg af revisor og revisorsuppleant
Aase Steinmetz genvalgt som Revisor
Jens Thyboe Pedersen genvalgt som Revisorsuppleant
Punkt 7 - Fastlæggelse af kontingent
Årskontingent blev besluttet uændret.
Punkt 8 - Eventuelt.
Flemming Hvidt: Der er stadig mange som ikke er oplyste eller vidende om projektet. Opfordrer
hermed alle til at tale med deres ”naboer” samt at dele info og viden og gøre opmærksom på
foreningens hjemmeside. Det er enkelt at melde sig ind i foreningen og/eller at skrive under på
protestsiden.
John M: Hvem har stemmeret på generalforsamlingen? Svar fra ON: Det fremgår at
vedtægterne punkt 7.
Formanden takkede af for en god generalforsamling med fantastisk fremmøde, godt
engagement og konstruktiv dialog.
Tak for en kæmpe indsats fra alle Frivillige, Koordinatorer, Bestyrelse, Hjælpere, Medlemmer og
ikke mindst Sponsorer - Uden jer var dette arbejde ikke muligt!

//Referat af Michael Amstrup 2015-10-25

