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Her notat fra generalforsamlingen: 
 
Der arbejdes p.t. på færdiggørelse af et 35 sider stort skrift "Vindmøllenaboer betaler en høj 
pris". 
Indeholder 25-30 beretninger om, hvad man rundt omkring lever med. 
Forventes udsendt til medlemmerne samt andre, som må kunne påvirkes (politikere o.l.)'' 
 
Iflg. Energi Watch vil der de næste 2 år blive opstillet et begrænset antal landvindmøller (p.g.a. 
ændrede tilskudsregler). 
Man har haft enormt travlt rundt omkring med at få projekter på plads inden 1.2.2018, som er 
dato for nye tilskudsregler. 
F.eks. i Tåsinge, Svendborg Kommune, hvor man direkte er skredet til ulovligheder. Kommunen 
har udstedt tilladelse til ibrugtagelse, omend Kommunen / projektmagerne 3 timer forinden af 
ankemyndigheden fik afgørelse om at projektet ikke kan / må  igangsættes før der er udfærdiget 
fornøden VVM-redegørelse. Og møllerne har kørt siden! 
 
Landsforeningen har via lokal nabo til møllerne anmeldt sagen til politiet. Selve Kommunen kan 
man iflg. straffelovens par. 157 ikke anmelde for ulovlig sagsbehandling, men da en 
medarbejder i  kommunens forvaltning  har vedgået, at han har udstedt tilladelsen til 
ibrugtagelse (på ordre fra sin overordnede), så er medarbejderen blevet politianmeldt. Sagen er 
endnu ikke afsluttet. 
 
Energi Watch har blandt godt 1100 borgere lavet meningsmåling, der viser, at et stort flertal ikke 
har noget imod opstilling af flere landvindmøller. 
Landsforeningens formand har dog p.g.a. data fra målingen konstateret, at et betydeligt flertal 
ikke ønsker opstillet møller i en nærhed af 2-5 km. fra deres bopæl. 
Det er der bare ingen, der har fået info om! 
Dette skulle være blot en af et større antal stærkt manipulerende informationer fra Energi 
Watch, som rundsendes til politikere, journalister og meningsdannere i kongeriget. 
 
Engelsksproget rapport udfærdiget af berømt forsker fra Schweiz er blevet oversat af 
Landsforeningen til dansk. 
Rapporten dækker over 800 indberetninger fra USA i perioden 2001-2013. Her fortælles, at 
vindmølleparker medfører betydelige stigninger i selvmord p.g.a. lavfrekvent støj. 
Rapporten er fra 2017. 
 
Foreningens tidligere formand anførte, at man faktisk som nabogruppe til vindmøller, kan 
kræve, at man selv foretager støjmålinger. Så vil det med stor sandsynlighed vise sig, at 
møllerne aldeles ikke overholder lovens støjkrav. 
 
 



Iflg. foredragsholder Mads Hovmand, så skal projektmagerne betale for kabelføring.  
Således må udgifter til kabelføring ikke belaste el-selskabets / el-forbrugernes økonomi. 
 
Journalist Peter Skeel Hjorth og professor emeritus Heine Andersen fortalte i to indlæg om, 
hvorledes vindmølleindustrien forhindrer videnskabelig viden på støjområdet i at komme til 
befolkningens, politikernes og journalisternes kendskab. 
Sagen omkring den verdensberømte professor Henrik Møllers fjernelse fra Aalborg Universitet 
blev refereret. 
Både Peter Skeel Hjorth og Heine Andersen var klokkefaste i konstateringen af, at en 
topdirektør I et af landets betydende vindmølleindustrier  havde indflydelse på, at Henrik Møller 
i 2014 blev fjernet fra sin stilling efter han og hans forskerteam, som de første i verden havde 
udviklet et apparat, der pålideligt kan måle lavfrekvent støj. 
 
Følgende to bøger beskriver hvad vi og masser af landets borgere reelt er oppe imod: 
 
Peter Skeel Hjorth 
"En skjult magt" 
2017 
(I forord af professor dr. jur. Carsten Henrichsen, Københavns Universitet  
side 7: "Fuldtonet politisk / administrativ skandale". 
 
"Vestas - Verdensmester for enhver pris 
Birgitte Dyrekilde & Johan Christensen 
Tegner et alvorligt sort billede af virksomheden og dens kultur 
 
 
For notat: Jesper Broberg 


