Referat fra ordinær generalforsamling i støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt”
Tid og sted: Søndag den 20. oktober 2019, kl. 10:00 i Gørlevhallen
Ca. 100 fremmødte, inklusiv bestyrelsen
Dagsorden iht. foreningens vedtægter
Punkt 1 - Valg af dirigent
Roan Jespersen blev valgt som dirigent.
Punkt 2 - Formandens beretning v/ Ole Nyvold
Det forløbne regnskabsår fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019 har været præget af ”færdiggørelsen” og
ikke mindst offentliggørelsen af VVM-redegørelsen for projektet i Jammerland Bugt lige før Jul i
2018. Vores forventninger til kvaliteten var store - ikke mindst i lyset af de
kvalitetssikringsbestræbelser, som projektudvikleren og Energistyrelsen har udfoldet over de
forløbne mere end 3 år fra afleveringen af den første VVM-redegørelse. Så meget desto større var
vore skuffelser, da vi fik tygget de mange hundrede sider igennem. VVM-redegørelsen var ganske
enkelt præget af faktuelle fejl og sjusk fra projektmageren European Energy A/S s og dennes
rådgivers (Orbicon) side.
Midt i den offentlige høringsfase, der løb frem til udgangen af februar 2019, holdt vi sammen med
borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune møde med den daværende Energi-, klima og
forsyningsminister Lars Christian Lilleholt. Ministeriet blev i den anledning udstyret med en
udstoppet Edderfugl med teksten: ”Beskyt Jammerland Bugt”. Vi mødtes også med direktionen i
Energistyrelsen i slutningen af februar 2019.
Da høringsfristen udløb den 28. februar 2019 havde Energistyrelsen modtaget 443 indsigelser fra
myndigheder, interesseorganisationer og enkelt personer. Et svimlende antal indsigelser, der satte
en trist Danmarksrekord for Energistyrelsen. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt fremsendte en
selvstændig indsigelse på små 100 sider og med andre 110 siders bilagsmateriale. Stor tak til
foreningens VVM koordinatorer og en lang række andre bidragydere for deres ihærdige indsats.
Mødet med direktionen i Energistyrelsen resulterede i, at vi den 31. maj 2019 modtog besked om,
at Energistyrelsen havde ændret deres forvaltningspraksis, så det nu var både sagligt og fagligt at
inddrage lokal modstand i vurderingen af, om der skulle gives en eventuel etableringstilladelse til
en havvindmøllepark.
Den 25. juli 2019 har European Energy A/S afleveret deres svar på de mange indsigelser. Det
gælder både indsigelser fra myndigheder, enkelt personer og fra foreninger såsom Beskyt
Jammerland Bugt. I foreningen er vi pt. i gang med at udarbejde notater, som modsvar til de svar
Energistyrelsen har modtaget fra European Energy A/S. Vi har foreløbig afleveret notater om fugle,
marsvin og støj og vi forventer at levere yderligere en række notater. Notaterne indgår i
Energistyrelsens behandling af sagen.
Den 11. november 2019 skal vi igen mødes med ministeren - nu Klima-, Energi- og
Forsyningsminister Dan Jørgensen. Fra vores side deltager formanden, fageksperter samt
borgmesteren for Kalundborg Kommune.
Den seneste udvikling i sagen er, at Energistyrelsen forrige torsdag oplyste, at alle igangværende
kystnære havvindmølleprojekter skal ud i en fornyet offentlig høring. Udgangspunktet herfor er den
kendelse, som Energiklagenævnet afsagde omkring Vesterhav Syd og Vesterhav Nord den 18.
december 2018. Heri slås det fast, at det fremlagte VVM materiale skal relatere sig til et konkret
projekt, herunder specifikt mølleantal, specifikke møllestørrelser, specifikke opstillingsmønster og
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placeringer, specifikke støjberegninger, specifikke visualiseringer og meget, meget mere. Denne
praksis er tilsyneladende kommet som en overraskelse for projektmagerne som øjeblikkeligt gik i
pressen med deres overraskelse og utilfredshed over de ”nye vilkår” som man forventer bl.a. vil
forsinke projektet i Jammerland Bugt med yderligere 2-3 år.
Borgerne og brugerne omkring Jammerland Bugt har siden European Energy A/S i 2012 ansøgte
om forundersøgelsestilladelse, været taget som gidsler i dette voldsomt overdimensionerede
energi projekt. Vi kan nu tidligst forvente en afklaring omkring år 2022. Det er ganske enkelt ikke
rimeligt, at vi på grund af hele usikkerheden omkring fremtiden bliver stavnsbundet i vore
muligheder i en periode på 10 år eller mere. Politikerne må på banen og én gang for alle fjerne
åben-dør-ordningen i lovgivningen.
Foreningens økonomi
Foreningens økonomi er ”fornuftig og bæredygtig”, men det skal pointeres, at der så længe
projektet er aktivt, stadig er behov for økonomisk støtte i form af medlemskaber og sponsorater.
Tiden må så vise, om vi skal ”skrue lidt” op for de indbringende aktiviteter - dette afstemmer vi
undervejs. Tak til de mange frivillige samt alle der har bidraget med økonomisk støtte og moralsk
opbakning.
Foreningen tæller ca. 1000 betalende medlemmer - enten som private medlemmer - og/eller som
medlem i grundejerforeningsmedlemsskaber.
Støtten til foreningens arbejde er vedvarende intensiv og en rigtig stor tak skal lyde til alle som
trofast støtter op med medlemskab, sponsorater og frivilligt arbejde. Det er stadig overvældende,
at så mange kæmper for vor fælles sag. TAK.
Punkt 3 - Fremlæggelse af regnskab v/ Michael Amstrup
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Punkt 4 - Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Punkt 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 Ole Nyvold (modtog genvalg)
 Jens Rønnemoes Pedersen (modtog genvalg)
 Jørgen Karlsen (modtog genvalg)
 Kirsten Dirchsen (modtog genvalg)
 Michael Amstrup (modtog genvalg og fortsætter som kasserer)
 Hans Søie (modtog genvalg)
 Kaj F. Nielsen (fortsætter som bestyrelsessuppleant)
 Finn Bach (valg som bestyrelsessuppleant)
Punkt 6 - Valg af revisor og revisorsuppleant
 Aase Steinmetz (modtog genvalg)
 Jens Thyboe Pedersen (modtog genvalg)
Punkt 7 - Fastlæggelse af kontingent
Det nuværende kontingent-niveau fortsætter i den kommende periode, dvs.:
 for private (individuelle) medlemskaber er kontingentet 150 kr./år
 for Grundejerforeninger er kontingentet 30 kr./år for hvert grundejerforeningsmedlem

2

Punkt 8 - Eventuelt
Der blev drøftet forskellige emner bl.a. aktiviteter: hvervning af nye medlemmer, tilpasning af
kontingent, løbende tilpasning af foreningens økonomiske behov, aktindsigt for projektmagernes
kommentarer på medlemmernes indsendte høringssvar, seneste procesændringer for VVM forløb,
tidsperspektiv for det videre forløb, mulige fremtidige indsatsområder mm.
Nok engang tak for en kæmpe indsats fra alle frivillige, koordinatorer, bestyrelse, hjælpere,
medlemmer og ikke mindst sponsorer - Uden Jeres uvurderlige støtte er foreningens arbejde ikke
muligt!
Tak for endnu en god generalforsamling med stort engagement og fantastisk fremmøde.
Tak til ordstyreren for at have styret os sikkert igennem generalforsamlingen.
Bestyrelsen
2019-10-21/ON
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