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Miljøorganisationen Red Lillebælt 
www.redlillebaelt.dk 

 
v/ Asthon Funck (formand) 
Å Strandvej 51, Aa, 
5631 Ebberup 
E-mail: information@redlillebaelt.dk / asthonfunck@gmail.com 
 

 

Referat fra generalforsamlingen 2021 - afholdt den 25.05.2021 
 
Generalforsamlingen blev holdt i ”Borgerhuset”, Helnæs Byvej 63, Helnæs, 5631 
Ebberup. Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der deltog 13 medlemmer, 
udover arbejdsgruppen i foreningen. De i alt 20 deltagere var fra Helnæs, 
Brydegård, Aa, Thorøhuse og Assens.     
Asthon Funck, som er formand i foreningen, bød velkommen til årets ordinære gene-
ralforsamling, som jvf. vedtægterne skal holdes i 1. kvartal, men grundet Corona-
restriktionerne var generalforsamlingen blevet udsat. Det er nok også risikoen for 
Corona, som var årsag til, at fremmødet ikke blev så stort i år, som det plejer.      
 

 
Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden, jf. vedtægternes  
§ 6 stk. 5: 

 
1. Valg af dirigent.     
2. Beretning fra bestyrelse. 
3. Fremlægning og godkendelse af årsregnskab. 
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant.  
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
8. Eventuelt. 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Pernille Naundrup blev enstemmigt valgt til dirigent. Pernille Naundrup oplyste, at 
generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at dagsordenen var ifølge vedtægterne. 
Der var ingen indvendinger mod afviklingen. 
 

 

Pkt. 2. Beretning fra bestyrelse. 

Asthon Funck oplyste, at ”Miljøorganisationen Red Lillebælt” nu er tre år gammel. 
Foreningen blev stiftet på den stiftende generalforsamling den 23.05.2018. 
Oprindelig nedsatte ”Helnæs Lokalråd” en arbejdsgruppe til at varetage 
lokalområdets generelle interesser i forbindelse med den påtænkte 
havvindmøllepark mellem Helnæs og Als. ”Miljøforeningen Red Lillebælt” blev 
efterfølgende dannet for at varetage de miljømæssige forhold ved projektet, samt for 
at få mulighed for udvi-dede aktindsigter.  
Foreningen har lidt over 300 private medlemmer, som fortrinsvis er fra Fyn og nogle 
fra Sønderjylland.  

http://www.redlillebaelt.dk/
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”Red Lillebælt Erhverv” er, som navnet siger, en forening for erhvervsvirksomheder. 
Foreningen omfatter omkring 200 medlemsvirksomheder på Vestfyn, der føler, at en 
havvindmøllepark i Lillebælt vil skade dem. ”Red Lillebælt Erhverv” støtter vores 
arbejde økonomisk, hvilket vi naturligvis er glade for. 
 
Arbejdsgruppen – det daglige arbejde 

I arbejdsgruppen er vi syv deltagere. Vi mødes en gang om måneden – eller efter 
behov. Møderne holdes i ”Borgerhuset”, og vi er glade og taknemmelige for, at vi 
både kan holde møder og generalforsamling her, og det vil vi gerne sige ”Helnæs 
Lokalråd” mange tak for.  
  
Samarbejde med konsulenter 

I forbindelsen med den kommende offentlige høring, har vi brug for hjælp af 
fagpersoner og videnskabsfolk, som kan oplyse om den påvirkning som en 
havvindmøllepark vil få på naturen både til lands og til vands. Det gælder især fugle 
og marsvin.  
Vi har derfor indledt et samarbejde med en biolog, som er ekspert på fugleområdet. 
  
Orientering af politikere og medier     

Vi sørger løbende for at orientere politikere og medier om nyheder vedr. projektet, 
og heldigvis kan vi konstatere, at de er interesserede og flinke til at støtte os.  
Assens Kommune er meget imod havvindmølleparken, og uden den kommunale 
modstand ville vi stå meget svagt. Kommunen har her i foråret rettet flere henvendel-
ser til Klima- Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen. Kommunen mener, at 
der er foretaget et egentligt ejerskifte inden for ”Lillebælt Syd Havvindmøllepark”, 
hvilket medfører, at de nye indsigelsesregler på 15 km fra nærmeste kyst skal 
gælde.  
Energiminister Dan Jørgensen har desværre afvist indsigelsen. 
Efter nytår sendte vi en nytårshilsen til de 15 folketingspolitikere, der er valgt på Fyn, 
samt til alle i byrådet i Assens, hvor vi dels oplyste om vores bekymringer ifm. 
havvindmølleparken og dels inviterede dem til et besøg i lokalområdet.  
Foreløbig har vi haft besøg af folketingsmedlem Jane Heitmann fra Venstre, og 
regionsrådsmedlem Poul Erik Svendsen, som er borgmesterkandidat for 
Socialdemokratiet i Assens Kommune. Begge politikere er imod havvindmølleparken 
i Lillebælt.  
 
TV2Fyn har siden sidste generalforsamling haft fire indslag i de regionale nyheder. 
Optagelserne er foretaget i lokalområdet, hvor havvindmøllerne kommer til at stå, og 
de har interviewet personer, der er involveret i projektet, herunder også personer på 
Als, samt den biolog, som vi har etableret et samarbejde med. Borgmester Søren 
Steen Andersen har været med i alle fire indslag, og han gør et stort arbejde for, at 
havvindmøllerne stoppes i Lillebælt.  
 
Også i Fyns Stiftstidende har der været artikler om projektet samt i Jydske Vestkys-
ten. Det er vigtigt, at vi sørger for at være i medierne, da mange tror, at når de ikke 
hører og ser noget om projektet, så er det nok ”lagt i graven”, men det er det des-
værre ikke. Derfor anmoder vi alle medlemmer om at hjælpe med til at oplyse, at 
projektet fortsat planlægges.   
 
Aktindsigter 

Jørgen Jeppesen oplyste, at fordi vi er en miljøorganisation, så har vi mulighed for at 
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få udvidede aktindsigter. Vi søger systematisk aktindsigt hos Energistyrelsen, 
Miljøstyrelsen og Forsvaret. Aktindsigterne har blandt andet givet os oplysninger om 
følgende: 
     
Forsvaret – behov for afværgeforanstaltninger 

Forsvaret oplyste i august sidste år, at de kræver en tilbundsgående undersøgelse 
af havvindmøllernes indvirkning på Forsvarets radaranlæg. Forsvaret har også 
oplyst, at man på forhånd anser det for sandsynligt, at der skal etableres 
afværgeforanstaltninger, hvilket typisk er supplerende radaranlæg. Forsvaret har 
oplyst, at sådanne anlæg kan koste + 100 mio. kr. Det er udgifter, som skal afholdes 
af projektet/bygherren.  
 
Samlet VVM for havvindmøller og landanlæg 

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har henstillet til Sønderborg Forsyning, at der 
udarbejdes en samlet VVM-rapport (Vurdering og Virkning på Miljøet) for både 
havvindmøllerne og for landanlæggene. Anlæggene på land omfatter transformer-
stationer, kabelføringer og tilslutning til energinettet ved Fynshav.   
 
Nye og større møller og ændret tidsplan 

Projektudviklerne arbejder nu med tre mølletyper, hvor den højeste type er op til 220 
meters højde, selvom man havde garanteret, at møllerne ”under ingen omstændig-
heder” (citat fra projektets hjemmeside) blev højere end 193 meter.  
Samtidig er projektet forsinket mindst tre år og vil tidligst stå klar i 2025. Sønderborg 
Forsyning har siden efteråret 2020 undersøgt højere mølletyper og vidst, at projektet 
blev stærkt forsinket, men har undladt at informere offentligheden. Det er først sket 
for et par uger siden, efter at Red Lillebælt informerede medierne og bragte 
oplysningerne på www.redlillebaelt.dk. Ændringer i mølletyper vil medføre, at der 
skal udarbejdes nye visualiseringer og støjberegninger mv. samt efter alt at dømme 
ny myndigheds-høring.  
 
Nægtet aktindsigt – vi har klaget til Energiklagenævnet 

Her for nylig er vi for første gang blevet nægtet aktindsigt i to dokumenter. Det er 
sket med henvisning til, at det kunne skade Sønderborg Forsynings økonomiske og 
kommercielle interesser. Vi har vi klaget til Energiklagenævnet over afslaget og 
forventer at få en endelig afgørelse i løbet af 3-4 måneder.  
   
Medlemsorientering og hjemmeside 

Jørgen Jeppesen oplyste videre, at vi omkring én gang i kvartalet sender en med-
lemsorientering til medlemmerne i foreningen. På vores hjemmeside oplyses 
løbende om de vigtigste nyheder under ”Seneste nyt”. 
 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.  
 
Forslag i forbindelse med bestyrelsens beretning – og til det videre arbejde: 

- Visualisering ved nat af advarselslys på havvindmøllerne.  
- ”Dark Sky-område” for Helnæs. 
- Udvidelse af Natura 2000-området. 
- Kontakt til projektet ”Better Bird Life” – for bedre levesteder for fugle i Lillebælt.   
- Kontakt til EU. 
- Kontakt til Friluftsrådet.  
 

http://www.redlillebaelt.dk/
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Pkt. 3. Fremlægning og godkendelse af årsregnskab. 

Anders Lindskov, som er kasserer, gennemgik årsregnskabet for 2020.  
Regnskabet er den 17.05.2021 godkendt og underskrevet af Jens Zimmer. 
En del af pengene er anvendt til en annonce i Politiken forud for Klimafolkemødet i 
Middelfart. Annoncen var indrykket af foreningen ”Bevar Danmarks Kystnære 
Havmiljøer”, som Red Lillebælt også er medlem af.  
Foreningen har modtaget støtte fra ”Helnæs Lokalråd”, pengene herfra er bl.a. brugt 
til foldere og udgifter til kontingentbetalinger via mobilepay. Vi er naturligvis glade for 
støtten – og vi siger mange tak for denne.  
 

 

 
Pkt. 4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Kontingent for 2021 på kr. 50,- / medlem blev enstemmigt vedtaget. 
Budget for 2021 blev forelagt af Asthon Funck. 
 
I forbindelse med budgettet oplyste Asthon Funck, at medlemmerne har været meget 
flinke til at indbetale deres kontingent – og en del har også støttet med en større 
indbetaling. Det er vi naturligvis meget glade og taknemmelige for, og vi takker for 
støtten. 
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Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

 
Pkt. 5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
Pkt. 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant.  

Næstformand Jørgen Jeppesen var på valg – og han blev enstemmigt genvalgt. 
Bestyrelsessuppleant Margrethe Vestergaard var på valg, og hun blev enstemmigt 
genvalgt. 
 
Pkt. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

Revisor Jens Zimmer var på valg, og han blev enstemmigt genvalgt. 
Til revisorsuppleant blev Anna Nielsen genvalgt. 
 
Pkt. 8. Eventuelt. 

Der var ingen punkter under eventuelt. 
 
Pernille Naundrup sluttede generalforsamlingen med at takke alle for god ro og 
orden, og Asthon Funck takkede dirigenten for god mødeledelse – og alle for deres 
deltagelse. 
 
Konstituering af bestyrelsen: 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 
 
Formand og sekretær: Asthon Funck, Å Strandvej 51, Aa, 5631 Ebberup. 
Næstformand: Jørgen Jeppesen, Helnæs Byvej 47, Helnæs, 5631 Ebberup. 
Medlem: Erik Poulsen, Strandbakken 9, Helnæs, 5631 Ebberup. 
  
 
Referent: Asthon Funck, formand og sekretær 
 

 

Underskrifter af dirigenten og den nykonstituerede formand for bestyrelsen: 
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