Nyhedsbrev # 1 angående Gestenge Solcellepark.
Generelt
Først og fremmest vil bestyrelsen gerne sige tak til alle medlemmer for at støtte talstærkt op om foreningen og dens
formål – nemlig at sikre lokalbefolkningen bliver informeret om fremtidige energiprojekter i vores områder, og
medinddraget i beslutninger om anlægning og placering.
Vi er på nuværende tidspunkt ca. 300 medlemmer, og der kommer løbende flere til. Det er virkelig flot, og vidner om
stor interesse for foreningen.
Bestyrelsen bestående af Jacob Bjerregaard, Karsten Larsen, Malene Foldager Andersen, Mads Agerholm og Edvin
Elowsson har siden generalforsamlingen foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne for at få en
indikation på lokalbefolkningens holdning til en eventuel solcellepark. Tilbagemeldingerne fra denne undersøgelse
har dannet grundlag for den videre forhandling med lodsejergruppen for at sikre så bred en lokal opbakning til
projektet som muligt.
Størrelse og placering
Hvis udgangspunktet er en lokalbefolkning, hvor min. 50% af befolkningen kan bakke op om en given størrelse, er
den acceptable størrelse 150-200 hektar i området. Hvis udgangspunktet skal være et kvalificeret flertal på 2/3 som
foreskrevet i energiforeningens vedtægter, er den acceptable størrelse 100-150 hektar.
Forhandlingerne har dog været meget vanskelige at gennemføre i praksis, da lodsejerne af økonomiske årsager, har
valgt at fastholde en størrelse på 365 hektar. Det er samme størrelse som lodsejernes talsmand Frands Larsen
fremlagde på Energiforeningens generalforsamling tilbage i februar.
Bestyrelsen har helt fra begyndelsen lagt op til, at man sammen med lodsejerne skulle indgå i en fælles forhandling
med projektudvikleren GreenGo for at afklare, hvilket afkast forskellige scenarier kunne give til lokalsamfundet.
Medlemmer skulle derefter stemme om hvilket scenarie, der var størst opbakning til.
Vi håber stadig, at lodsejergruppen vil imødekomme dette forslag, som også bakkes op af flere lokale politikere bl.a.
af Lise Juhl(V), Jørgen Byskov (O), Niels Rasmussen (SF).
Vi appellerer derfor til lodsejerne om at indlede denne forhandling med GreenGo, så en ny afstemning kan sendes
ud til medlemmerne.
På nuværende tidspunkt kan bestyrelsen ikke, på medlemmernes vegne, bakke op om den solcellepark
lodsejergruppen planlægger at ansøge om fordi den er større end det medlemmerne tidligere har tilkendegivet at de
kan acceptere. Vi ser gerne, at der bliver en ny afstemning, hvor lodsejernes forslag kan indgå som et af flere
scenarier, men det er nødvendigt at det økonomiske afkast til lokalsamfundet ved mindre solcelleparker også bliver
belyst.
Derved kan vi sikre os, at politikerne kan træffe deres beslutning ud fra aktuelle og præcise tilbagemeldinger, og
sikre der ikke opstår splid i vores lokalsamfund.
Vi ønsker alle en god sommer.
Med venlig hilsen

Energiforeningens bestyrelse

