Referat fra ordinær generalforsamling i støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt”
Dato: 1. oktober 2016, kl. 10:00.
Sted: Gørlevhallen
Fremmødte: Ca. 105 medlemmer inkl. bestyrelsen
Dagsorden iht. foreningens vedtægter
Punkt 1 - Valg af dirigent
Erik Ludvigsen, blev enstemmigt valgt af forsamlingen
Punkt 2 - Formandens beretning v/ Jens Rønnemoes Pedersen
Kære medlemmer
Det har været et meget aktivt år i foreningen Beskyt Jammerland Bugt. Udadtil har aktiviteterne
måske ikke været helt så synlige som sidste år, hvor der var meget fokus på at få udbredt
kendskabet til foreningen, samt hvervet medlemmer og indsamlet protest-underskrifter.
Men i det forgangne år har der derimod været fokus på de politiske og de forvaltningsmæssige
forhold, og derudover har der været en enorm bevågenhed fra de fleste medier og der er
næppe mange i kongeriget Danmark som ikke har hørt om kystnære havvindmøller. Linjerne er
også trukket skarpt op og fra vindmøllebranchen er der fra tid til anden mere eller mindre
heldige udmeldinger til offentligheden. Specielt formanden for vindmøllebranchen skyder med
en masse løst krudt.
Og så kan vi vel med glæde også konstatere at ét af de udpegede projektområder, nemlig
Sejerø Bugt projektet, blev droppet som et af de statslige udbudte områder. Dette skyldes som
bekendt en lille sort and som kom på tværs af mølleplanerne. Der var en del debat frem og
tilbage mellem ”parterne”, men summa summarum blev at Sortanden vandt over møllerne.
I det følgende en kort redegørelse over de vigtigste aktiviteter som foreningen har gennemført i
en effektiv organisering som helt fra starten har været foreningens (NGO´ens) styrke og givet en
rigtig god manøvredygtighed.
Det Politiske arbejde
Tilbage til vor forening, hvor der blandt det politiske arbejde bl.a. har været:
• Foretræde for Folketingets Energiudvalg (4 gange)
• Der er kommet nye fremdriftskrav, afstandskrav, kommuners indsigelsesret etc.
• PSO – Debatten har kørt i et højt gear - og den fortsætter nok en rum tid endnu.
Det Forvaltningsmæssige arbejde
Blandt det forvaltningsmæssige arbejde har vi via et stærkt samarbejde med Advokat Brian
Hebel Andersen bl.a. gennemført følgende:
• Responsum (Forklaring af Ministerens beføjelser forelagt for Ministeren, m.fl.)
• Støjrapport (Delta har kommenteret på fejlagtigt brug af målemetoder)
• Løbende Informationsbreve til klienter
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VVM redegørelse – Granskning
Gransket af VVM-gruppen under dygtig ledelse af Jan Albert de Witt – Rigtig mange findings,
men vi kan ikke aflevere disse endnu, da den aktuelle VVM-redegørelse af uransaglige årsager
endnu ikke er klar til første høringsrunde. Den er nu kun ca. 12 måneder forsinket!
Seneste deadline fra Energistyrelsen er mandag den 03. oktober 2016 – Vi afventer!
Samarbejde med Ornitolog Søren Mark Jensen
•
•

Forundersøgelse/Screeningsrapport (forelagt Energiudvalget)
Fuglerapporten (forelagt Energiudvalget)

Sociale medier
•
•
•
•

Hjemmesiden har haft 212.000 besøg siden starten i påsken 2015
Der har været 65.000 forskellige IP-adresser på siden
Ved hvert nyt opslag er der ca. 6-700 besøgende
Facebook, Jammerland Bugt har ca. 550 følgere og 306 medlemmer i den ”lukkede”
gruppe.

Artikler i Nordvestnyt
Har givet en solid og bred dækning, der har hjulpet på den folkelige opbakning
Folkemøder
•
•

Høng – Stand samt interview med de tilstedeværende politikere fra lokale partier
Bornholm – Besøg v. Jens Rønnemoes Pedersen

Modtagelse af pris
Vi modtog den 30. september 2016 Edderfugleprisen for vores indsats for naturen og betydning
for mennesker og dyr. Prisen er stiftet af lokale kunstnere i ”Den Blå Time” og med prisen fulgte
kunstværker, som vil blive fremvist på Generalforsamlingen. Uvurderlig støtte til vores forsatte
rejse.
Herudover skal det naturligvis understreges, at vi i det forløbne år er lykkedes med at få både
Kalundborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Akademirådet til at melde sig på
banen som kraftige modstandere af projektet i Jammerland Bugt.
Vi udnytter, at vi har rigtig mange strenge at spille på. Vi er vedholdende og utrættelige og det
har kendetegnet vores solide arbejde.
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.
Men slaget er langt fra vundet, så vi fortsætter. Vi har brug for alles støtte og økonomiske bidrag
for at kunne opretholde beredskabet til den forsatte kamp og formidling af vores sag.
/Formanden
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Efter formandens beretning var der en engageret dialog om følgende forhold:
•
•
•

Foreningen vil have flere medlemmer, dels skal vi have engageret endnu flere
grundejerforeninger og dels endnu flere private grundejere.
Generalforsamlingen ønsker på hjemmesiden, at vi synliggør hvilke
Grundejerforeninger, Vejlaug og Ejerlaug der støtter op om foreningen arbejde.
Dagens artikel om vindmøllebranchens metode med forsøg på at købe sig til at forhindre
borgere i at protestere, blev ivrigt drøftet. Herunder var der stor interesse for at høre om
EE´s holdning til sådanne metoder.

Herefter blev formandens beretning godkendt.
Punkt 3 - Fremlæggelse af regnskab v/ Michael Amstrup
Regnskabet blev gennemgået og herefter godkendt.
Punkt 4 - Indkomne forslag
Der foreslås justering af vedtægternes Punkt 4, Kontingent:
•

•
•

Forslag 1: Der suppleres med:
....”Kontingent følger kalenderåret. For eksisterende individuelle medlemmer opkræves
kontingent én gang årligt i april/maj måned. For Grundejerforeninger opkræves
kontingent én gang årligt i maj/juni måned.”
Forslag 2: Det foreslås, at det individuelle kontingent forhøjes til 150 kr. pr. kalenderår
(pt. er det 100 kr.)
Forslag 3: Det foreslås, at Grundejerforeningers kontingent forhøjes til 30 kr. pr.
kalenderår pr. medlem af GF (pt. er det 20 kr.)

Alle indkomne forslag blev vedtaget og godkendt - Vedtægterne vil efterfølgende blive justeret.
Punkt 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Alle var på valg)
Bestyrelsen blev genvalgt og har efterfølgende konstitureret sig.
Jens Rønnemoes Pedersen (Formand)
Jørgen Karlsen (Næstformand)
Kirsten Dirchsen (Sekretær)
Ole Nyvold (Bestyrelsesmedlem)
Kaj Flemming Nielsen (Bestyrelsesmedlem)
Michael Amstrup (Kasserer)
Erik Ludvigsen (Bestyrelsesuppleant)
Knud Baltser (Bestyrelsesuppleant)
Connie Tode (Ny bestyrelsessuppleant)
Punkt 6 - Valg af revisor og revisorsuppleant
Aase Steinmetz (Genvalgt)
Jens Thyboe Pedersen (Genvalgt)
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Punkt 7 - Fastlæggelse af kontingent
Se også under Punkt 4 – Indkomne forslag til Kontingent
Det individuelle kontingent forhøjes til 150 kr. pr. kalenderår
Grundejerforeningers kontingent forhøjes til 30 kr. pr. kalenderår pr. medlem af GF.
Punkt 8 - Eventuelt.
Erik V.: Hvad gør foreningen for at sikre midler til f.eks. advokater – Det er jo nogle dyre
drenge? JRP svarede, at der blev arbejdet med forskellige fundingaktiviteter og
støttemuligheder.
Mulighederne for forskellige typer af sponsorater samt ydelsessponsorater blev drøftet.
Der blev efterlyst endnu mere kampagne, da der stadig er mange blandt de vestsjællandske
borgere, gæster og turister som overraskes over planerne om og konsekvenserne af en evt.
realisering af de kystnære havvindmølleparker. Bestyrelsen tager initiativ til flere
informationsaktiviteter.
TIL SLUT
Tak for en kæmpe indsats fra alle Frivillige, Koordinatorer, Bestyrelse, Hjælpere, Medlemmer og
ikke mindst Sponsorer - Uden Jeres uvurderlige støtte var dette arbejde ikke muligt!
Tak for endnu en god generalforsamling med stort engagement og fantastisk fremmøde.
/Bestyrelsen
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