
Ordinær generalforsamling i Foreningen mod kæmpevindmøller ved St.Røttinge 

                                       D. 2 februar 2015. 

 

1. Gunner er valgt som stemmetæller. 

2. Christian er valgt som dirigent. Han konstaterer at generalforsamlingen er lovlig varslet. 

3. Formanden aflægger beretning, se vedhæftede fil.  

Beretningen godkendes. Et medlem udtrykte undren over at EW. har igangsat gravearbejdet 

uden NKN har godkendt projektet. Endvidere oplyste Steen at der er solgt 3 andele af den  

sidste mølle. 

4. Regnskabet fremlægges, se vedhæftede fil. 

Regnskabet godkendes.  

5. Kontingentet forbliver uændret. 

6. Der er kommet 2 forslag, begge fra bestyrelsen om vedtægtsændringer: ændring under  

§ 5 Kontingent. Forslag 1 lyder: stk. 2. Såfremt et medlem ikke betaler til tiden, fremsendes 

èn rykker. Hvis medlemmet stadig ikke har betalt 3 uger før generalforsamlingen, 

udmeldes medlemmet automatisk af foreningen. 

Forslag 1 vedtages. 

 

Forslag 2 til vedtægtsændring under § 6 Generalforsamling, som lyder: stk. 10. Stemmeret har 

kun de medlemmer, som er medlem pr. 31/12, og som stadig er medlem på dagen for 

generalforsamlingen, dog undtaget stiftelsesåret for foreningen. 

Forslag 2 vedtages. 

7. Der er ikke formandsvalg i år, så Jytte fortsætter. 

8. Kassereren er på valg.  Flemming genvælges. 

9. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg, Steen og Lone. De genvælges. 

10. Suppleanter: Gunner er på valg. Han genvælges. 

11. Revisor: Kirsten er på valg. Hun genvælges. 

12. Evt. 

Spørgsmål om, hvor længe foreningen skal bestå? Formanden svarer, at vi vil kæmpe videre 

og at foreningen gerne vil bakke op, hvis medlemmer evt. vil søge om en større erstatning. 

Vi forventer at kende beløbene om en 2- 4 ugers tid. 

Det menes at møllerne er klar til at snurre i juni måned. 

Foreningen skal være med til at give modstand, sådan at vi måske kan påvirke politisk. 

M.h.t. kontingent: måske med tiden en hvilende forening, hvor kontingentet stilles i bero, 

Dette kan besluttes på en ekstra ordinær generalforsamling. Der er opbakning til at foreningen 

består. Når møllerne bliver synlige, kommer der måske større opbakning fra Tappernøje og 

omegn. Pt. er der 22 medlemmer, der blev uddelt medlemsliste til gennemsyn. 

Fremmødt til generalforsamlingen, udover bestyrelsen, var 6 medlemmer, med andre ord 

en fremmødeprocent på 50. 

Referent Lone 


