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Foreningen mod kæmpevindmøller ved St. Røttinge 
________________________________________________________________________________ 

 
Referat fra stiftende generalforsamling 6. februar 2014 
 
 
Mødetid og sted 
Mødet blev afholdt 6. februar 2014, kl. 19.00 på Korskildeskolen i Brøderup. 

 
Indkaldelse 
Den stiftende generalforsamling var indkaldt af den siddende arbejdsgruppe og rundsendt/omdelt 23. 
januar 2014 til samtlige husstande i Store Røttinge og nærmeste omegn til husstande, som kan blive 
berørt at en evt. vindmølleopstilling ved St. Røttinge. 
Indkaldelsen var vedhæftet en kort redegjort for baggrunden for mødet, ligesom forslag til mødets 
dagsorden og til foreningens vedtægter også var vedhæftet. 
 
Deltagere  
Der var godt fremmøde – i alt 26 personer. 
 
Mødet i korte træk 
Den fremsendte dagsorden blev vedtaget, og herefter gik man over til dagsordenens punkter. 
Nærværende referat følger strukturen i denne dagsorden. 
 
1. Velkomst til stiftende generalforsamling  

Sten Bo Hansen gennemgik kort baggrunden for arbejdsgruppens initiativ til at oprette en 
forening med det erklærede formål at forhindre opstilling af vindmøller ved St. Røttinge. 
Begrundelsen fremgår også af det omsendte bilag - Hvorfor oprettelse af en forening? 
 

2. Valg af dirigent 
Christian Møller, St. Røttinge blev valgt til dirigent og overtog herefter ordstyringen af mødet. 
 

3. Valg af referent 
Gunnar Stobbe, St. Røttinge blev valgt til referent. 
 

4. Valg af stemmetæller 
Som stemmetællere valgtes  
Lars Engel, St. Røttinge og 
Mogens Hansen, St. Røttinge 
 

5. Forslag til vedtægter 
De fremsendte vedtægter blev via PowerPoint vist på tavlen og gennemgået fra ende til anden, 
idet ordlyden blev tilrettet undervejs i henhold til forsamlingens bemærkninger og spørgsmål.  
 

6. Fastsættelse af kontingent 
Arbejdsgruppens forslag til kontingent - 300 kr. pr. halvår pr. stemmeberettiget medlem - blev 
vedtaget. 
 

7. Vedtagelse af vedtægter 
De tilrettede vedtægter blev i helhed godkendt af forsamlingen. 
Så snart de endelige og renskrevne vedtægter foreligger i ’papir’, underskrives disse af 
dirigenten, og lægges ind på hjemmesiden 4733.dk, der tilhører lokalforeningen for Tappernøje, 
Snesere og Everdrup sogne. Vores materiale ligger under: Vindmøller 

 
8. Valg af bestyrelse 

Som formand valgtes  
Jytte Pein Møller, St. Røttinge 
 
Som kasserer valgtes  
Flemming Jensen, St. Røttinge 
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Som øvrige bestyrelsesmedlemmer valgtes  
Sten Bo Hansen, St. Røttinge 
Peter Friberg, St. Røttinge 
Lone Knudsen, St. Røttinge 
Som suppleanter valgtes 
Ole Nielsen, Tappernøje 
Gunnar Stobbe, St. Røttinge 
 

9. Valg af revisor 
Som revisor valgtes  
Kirsten Hansen, Tvedemose 
 

10. Eventuelt 
Under dette punkt blev fremsat enkelte spørgsmål: 
- En spørger ville vide, om ikke Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller kan hjælpe os, når 
vi nu allerede er medlemmer der, og betaler et kontingent på 100 kr. årligt? 
Sten Bo Hansen gennemgik nogle eksempler på, at vi allerede har haft glæde af dette 
medlemskab, idet LNtK har hjulpet os i forbindelse med indsigelser mod VVM-redegørelsen. 
Endvidere får vi fra LNtK orientering fra andre dele af landet, hvor kommunerne truer med at 
opstille vindmøller.  
Sten Bo Hansen påpegede, at LNtK hele tiden ’har fingeren på pulsen’ og søger at påvirke de 
fremkomne lovforslag i folketinget som relaterer sig til vindmølle politikken. 
 
- En spørger vil vide, om der kan optages passive medlemmer i Foreningen mod 
kæmpevindmøller ved St. Røttinge, dvs. medlemmer som f.eks. ikke bor ved St. Røttinge og 
derfor ikke ønsker at betale kontingent eller hæfte soliarisk med foreningens øvrige medlemmer. 
Arbejdsgruppen oplyste, at den mulighed havde man endnu ikke overvejet.  
 
Den nyvalgte bestyrelse gjorde opmærksom på hjemmesiden 4733.dk (Ole Nielsen), hvor alle 
interesserede kan læse om udviklingen i projektet Vindmøller ved St. Røttinge, og bestyrelsens 
nyhedsbreve, der løbende orienterer medlemmerne af den nystiftede forening. 
 
 

11. Indmelding af medlemmer hos kassereren 
Herefter kunne man indmelde sig i den nystiftede forening. 
Indmeldingen kunne ske direkte ved henvendelse til kassereren, eller man kan efterfølgende 
aflevere den omdelte ’indmeldelsesseddel’ til kassereren. 
 

12. Tak for i aften 
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede herefter mødet for afsluttet. 

  
 
 
 
06.02.2014 / Gunnar Stobbe 
 
 
 
 
 


