Odderkystens Fællesudvalg
Odder, den 2. februar 2019.
Til alle folketingskandidater i Østjylland.
I mere end 8 år har naturelskere, borgere, fritidshusejere m.fl. måttet leve med usikkerheden om planerne
for etablering af en hav-vindmøllepark i den smukke Aarhus Bugt. Et projekt, der gentagne gange er
erklæret aflivet grundet årsager som dårlig økonomi, manglende folkelig opbakning, frafald af investorer,
kommunal modstand mv.
Med stor bekymring har Odderkystens Fællesudvalg nu erfaret, at etableringen er tættere på end
nogensinde før, idet en privat projektudvikler (European Energy A/S) har overtaget det tidligere forliste
projekt og med en godkendt VVM-redegørelse fra 2012 i hånden søgt om etableringstilladelse til opførelse
af 20 kæmpe-havvindmøller. De 150 meter høje vindmøller vil med en afstand på kun 4 km. til de fredede
naturområder på Samsø, Tunø og Mols være markant synlige fra alle kyster langs Aarhus Bugt.
Etableringen af vindmølleparken vil udover den støjmæssige og visuelle påvirkning også få miljømæssig
indflydelse på det beskyttede Natura2000-område ved Mejlflak.
Energistyrelsen har med udgangspunkt i den tidligere godkendte VVM-redegørelse, indledt
realitetsbehandling af en etableringsansøgning under henvisning til, at godkendelsen er givet før den 1.
januar 2017, på hvilket tidspunkt loven blev ændret med mulighed for kommunal indsigelsesret.
I Odderkystens Fællesudvalg (paraplyorganisation for 21 fritidshusgrundejerforeninger langs Odderkysten
med over 2100 medlemmer), er vi stærkt bekymrede for et sådant naboskab i et af vores smukkeste
kystnære farvande.
Vi ønsker at bevare en smuk kyst til glæde for alle borgere, herunder gæster, turister, sejlere og
fritidshusejere og mener, at etablering af en vindmøllepark vil være ødelæggende for alle kystområder i
Aarhus Bugt fra Alrø i syd langs Odder-/Aarhuskysten til Syddjurs i nord og Samsø i øst.
Med denne henvendelse anmoder vi dig og alle andre østjyske folketingskandidater om at sende os svar på
følgende spørgsmål:
Støtter du etablering af en hav-vindmøllepark på Mejlflak ? Ja eller Nej.
Vi beder om svar senest 20. februar på mailadressen: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
Svarene vil blive offentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN i tabelformat. Formålet med offentliggørelsen er
at give fritidshusejerne det bedste beslutningsgrundlag, inden afgivning af stemme ved det kommende
folketingsvalg.
ODDERKYSTEN har et oplag på 3.000 eksemplarer og uddeles fra Alrø i syd til Mariendal i nord.

På forhånd tak.
Med venlig hilsen

Odderkystens Fællesudvalg
Niels-Ulrik Bugge
Formand

Gunner Jørgensen
Redaktør

Sv: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...
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Subject: Sv: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Jakob Søgaard Clausen <jsk105@hotmail.com>
Date: 020219 12:00
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære NielsUlrik og Odderkystens Fællesudvalg
Tak for jeres henvendelse. Det er dejligt at se, at I hjælper jeres medlemmer med at træﬀe det re�e valg �l det kommende
folke�ngsvalg. Det er meget prisværdigt.
Min holdning er helt klar: Nej tak �l vindmøller på Mejlﬂak.
Generelt er jeg af den holdning, at vindmøller i videst muligt omfang skal placeres på havet. Men det skal være så langt ude på
havet, at det ikke generer mennesker og dyreliv.
De store protester mod projektet på Mejlﬂak gør indtryk på mig, og de sender for mig et klart signal om, at Mejlﬂak overhovedet
ikke er en op�mal placering for store havvindmøller.
Jeg mener, det er vig�gt at ly�e �l borgerne i sådan nogle sager her. Gør poli�kerne ikke det, risikerer vi, at danskernes opbakning �l
den grønne oms�lling skrider, og det kan ingen have interesse i. Derfor bør der ikke gives �lladelse �l at sæ�e store havvindmøller
op på Mejlfalk eller andre steder i Århus Bugten, hvor det vil være �l gene for borgerne.
Med venlig hilsen
Jakob Søgaard Clausen
Folke�ngskandidat for Dansk Folkepar� i Østjylland
Mobil: 61 28 17 86

070319 07:20

Re: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...
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Subject: Re: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Me�e Hjermind Dencker <Me�e.Dencker@�.dk>
Date: 020219 14:25
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Tak fordi I kæmper imod. Som I ved kæmper jeg kampen sammen med jer. Jeg har på jeres opfordring taget det op med
ministeren, og på daværende �dspunkt så det ikke ud �l det kunne blive �l noget. Jeg gør det gerne igen.
Så mit svar er stadig et rungende Nej, jeg stø�er bestemt ikke der skal være så store vindmøller på Mejﬂak �l gene for alle
dem der bor ud �l kysterne omkring.

De bedste hilsner
Me�e Hjermind Dencker
MF
BRO_111006_FT_Me

FT_image001

Medlem af Folke�nget (DF)
Landdistrikt- og Ø-ordfører
Chris�ansborg
DK1240 København K
Tlf. +45 33 37 55 00
Dir. +45 33 37 51 18
www.�.dk

Følg mig på / follow me on:
twi�er
facebookiconpreview1400x40

070319 07:20

Hav-vindmøllepark på Mejl�lak
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Subject: Havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Lars Nielsen <banegaarden@live.dk>
Date: 020219 14:44
To: "kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk" <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Nej. Jeg støtter ikke etablering af en havvindmøllepark på Mejlflak.
Lars Axel Nielsen
Folketingskandidat Nye Borgerlige
Østjylland
Læs også Nye Borgerliges klimapolitik på
Nye Borgerlige.dk

Sendt fra min iPhone

07-03-19 07:20

SV: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: SV: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Søren Egge Rasmussen <Soren.Egge.Rasmussen@�.dk>
Date: 020219 16:20
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Ja.
Med venlig hilsen
Søren Egge Rasmussen
MF

Medlem af Folketinget (EL)
Christiansborg
DK-1240 København K
Tlf. +45 33 37 55 00
Dir. +45 33 37 50 18
www.ft.dk
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Re: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: Re: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: IngerMarie Tryde Martensen <rie.tryde.martensen@gmail.com>
Date: 020219 16:35
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Odderkystens Fællesudvalg
Tusind tak for jeres mail om en vig�g sag.
Jeg stø�er IKKE etablering af en havvindmøllepark på Mejlﬂak. Så det bliver NEJ herfra.
Det gør det både på grund af vores miljø og kyst poli�k og fordi vi ikke vil have oﬀentlige kroner i et sådant projekt.
Det er også fordi jeg selv bor kystnært (v. Studstrup) og ikke ønsker vores bugt forurenet
med disse mastodonter.
Der ﬁndes alterna�ver �l energiproduk�on.
Helt og lykke, god vind �l jer �
IngerMarie Tryde Martensen
Folke�ngskandidat for Nye Borgerlige.
lør. 2. feb. 2019 11.34 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:

Odderkystens Fællesudvalg
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070319 07:21

Nej
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Subject: Nej
From: susan kronborg nielsen <kronborgsusan@gmail.com>
Date: 020219 16:57
To: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
Jeg stø�er ikke placeringen.
Venlig hilsen
Susan Kronborg
Folke�ngskandidat Radikale Venstre Østjylland
Ops�llingskredsen Skanderborg Odder Samsø
susankronborg.radikale.dk
Tlf: 20 57 63 99
Email: kronborgsusan@gmail.com

07-03-19 07:21

Jeg støtter IKKE havmøllevindpark som beskrevet. VH Steffen Dau...
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Subject: Jeg stø�er IKKE havmøllevindpark som beskrevet. VH Steﬀen Daugaard, Folke�ngskandidat DF Hedensted.
From: kris�ne <fam.daugaard@live.dk>
Date: 030219 14:03
To: "kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk" <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>

070319 07:21

SV: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: SV: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Steen Thomsen <Steen.Thomsen@�.dk>
Date: 040219 07:28
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Til Odderkystens Fælleslaug
Tak for jeres henvendelse.
Svaret er Nej.
Jeg mener at havvindmøller skal sæ�es op, hvor de generer færrest muligt. Og de skal langt væk fra fredede naturområder, så jeg stø�er ikke
etablering af en havvindmøllepark på Mejﬂak.
Med venlig hilsen
Steen Thomsen
organisa�onskonsulent
folke�ngskandidat i Østjylland
regionsrådsmedlem i Region Midtjylland
Dansk Folkepar�
direkte telefon 61 62 59 55
www.df.dk/steenthomsen
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Re: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: Re: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Anders Krojgaard Lund <andersk.lund@gmail.com>
Date: 040219 09:30
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Hej NielsUlrik og Gunner
Jeg kan sige ganske klart, at jeg ikke umiddelbart ser nogen grund �l at stø�en en havvindmøllepark på Mejlﬂak.
Som gammel Horsensborger og nuværende bosat i Aarhus sæ�er jeg personligt stor pris på vores smukke østjyske natur, og
jeg mener i forvejen, at især Horsens �ord og Aarhus bugten i høj grad kunne forskønnes mere end det er �lfældet.
Såfremt I skulle ønske yderligere fra mig, er I meget velkomne �l at kontakte mig, både pr mail og telefonisk.

Bedste hilsner
Anders Krojgaard Lund

Fang mig på
Mobil +45 2089 8218 | Mail AndersK.Lund@Gmail.com
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Støtter du etablering af en hav-vindmøllepark på Mejl�lak
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Subject: Stø�er du etablering af en havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Jens Nielsen <jensjulnielsen@gmail.com>
Date: 040219 09:32
To: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
Stø�er du etablering af en havvindmøllepark på Mejlﬂak? Nej.

Jens Jul Nielsen
KD Aarhus

07-03-19 07:22

Re: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: Re: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Niels Chris�ansen <niels.chris�ansen25@gmail.com>
Date: 040219 18:16
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Hej.
Vi i Alterna�vet kommer med en fælles udmelding inden så længe.
Kh Niels.
Den lør. 2. feb. 2019 kl. 11.33 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
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Re: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: Re: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Malte Larsen <Malte.Larsen@�.dk>
Date: 050219 10:17
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære begge
Selvfølgelig stø�er jeg ops�lling af vindmøller., også på Mejlﬂak.
som enhver ansvarlig poli�ker vil gøre det�
�
Bedste hilsner
Malte Larsen, MF, S
61623654
Den 2. feb. 2019 kl. 11.34 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
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VS: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: VS: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Bri� Bager <Bri�.Bager@�.dk>
Date: 060219 13:52
To: "kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk" <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Odderkystens Fællesudvalg
Mit svar er ”nej”. Jeg støtter ikke etableringen af en hav-vindmøllepark på Mejlflak.
Jeg vil starte med at slå fast, at jeg og Venstre ikke har noget imod møller. Vi vil faktisk gerne have rigtig mange af den. Men vi
ønsker, at de skal stå længere ud på vandet, så de ikke skæmmer vores fine kyster. Derfor er jeg ikke fortaler for dette projekt,
der ligger så tæt på kysten.
Det har hele tiden været Venstres holdning, at vindmøllerne hører til langt fra kysten. Det vil være ødelæggende for vores flotte
natur, hvis der kommer for mange møller helt tæt på kysten. Venstre kæmpede derfor også i sin tid mod, at møller skulle stå så
tæt på kysten. Men et politisk flertal bestående af rød blok og de konservative har, og har hele tiden haft, flertallet til at
forhindre denne løsning.
Da Venstre vandt regeringsmagten i 2015, indførte vi som noget af det første en kommunal indsigelsesret ift. møller længere ud
på havet end både de konservative og rødblok ville være med til.
DBH Britt
Med venlig hilsen
Britt Bager, MF
Politisk Ordfører for Venstre
Statsrevisor

Christiansborg
DK-1240 København K
Tlf. +45 33 37 55 00
Dir. +45 33 37 45 28
www.ft.dk
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SV: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: SV: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Hans Kris�an Skibby <Hans.Skibby@�.dk>
Date: 070219 15:40
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Hej!
Mange tak for jeres henvendelse med tilhørende spørgsmål omkring Mejlflak.
Jeg støtter ikke et hav-vindmølleprojekt så tæt på borgernære kystnærheds arealer.
Med venlig hilsen
Hans Kristian Skibby (DF)
MF
Erhvervsordfører for Dansk Folkeparti

Medlem af Folketinget (DF)
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 3337 5500
Dir. +45 3337 5128
Hans.Skibby@ft.dk
www.df.dk

Fra: Odderkystens Fællesudvalg [mailto:kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk]
Sendt: 2. februar 2019 11:33
Emne: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
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Havvindmøllepark Mej�lak
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Subject: Havvindmøllepark Mejﬂak
From: Christen Sørensen <cs020345@gmail.com>
Date: 070219 19:45
To: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
Jeg er stærk �lhænger af grøn oms�lling såvel i forhold �l klima som miljø. Jeg har bl.a. opre�et et af de første økologiske
æbleplantager  fra 2002. Derudover har jeg i mange år  næsten 30 år medvirket �l at udvikle en proces, hvor metangas,
der pr. ækvivalensenhed er ca. 25 gange værre for den globale opvarmning end CO2. De�e er bl.a. sket som mangeårig
formand for UniBio, der har udviklet denne proces, se dets hjemmeside: www.unibio.dk
Derfor er jeg naturligvis også stærk �lhænger af et ordentligt miljø og de her�l hørende naturværdier. Mejﬂak er et
Na�ra2000område.
Af alle disse grunde vil jeg være imod etablering af en havvindmøllepark på Mejﬂak. Som samfund må vi så være de ekstra
omkostninger ved, at det evt. bliver dyrere med en anden placering af havvindmølleparker.
Jeg �llader mig at vedhæ�e billeder fra min æbleplantage og fra UniBioprojektet. Der er nu opre�et en fabrik i Rusland på
en licens fra UniBio. Årsagen �l, at den første fabrik er opført i Rusland er, at der allerede under det kommunis�ske styre var
en bakteriel produk�on af protein i det daværende Sovjetunionen. Amerikanske interesser har også tegnet en licensa�ale.
mvh
Christen Sørensen,
folke�ngskandidat S, Aarhus Nord
Min personlige hjemmeside: www.envismand.dk
Vedhæftede filer:

Christen Horne 2.pdf

199 KB

2018.11.21unibiobilleder.docx

1,6 MB
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Re: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: Re: Østjyske folketingskandidaters holdning til hav-vindmøllepark på Mejlflak
From: Jan Tidemand <jan@tidemands-naturtjeneste.dk>
Date: 09-02-19 21:47
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære fællesudvalg
Jeg har læst og måske forstået jeres budskab.
Jeg er for vindkraft ejet af lokale vindmøllelaug.
Jeg er imod at vindmøller ødelægger landskabets udsigter.
Hvis vi skal komme hinanden nærmere i jeres sag, må jeg se forholdene for at danne mig et indtryk.
Mvh Jan Tidemand, kandidat for SF østjylland.
Odderkystens Fællesudvalg skrev den 2019-02-02 11:33:
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Re: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: Re: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Mona Juul <juulmona@gmail.com>
Date: 100219 13:29
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære begge
Tak for jeres henvendelse.
Jeg er meget optaget af grøn energi  men så absolut også miljø og biodiversitet. Spørgsmålet er mig ikke nemt at svare
enten ja eller nej �l. Det handler om balance, Vi vil gerne have vedvarende og bæredyg�g energi, men vi vil også bevare
naturen  for den er der ikke noget alterna�v �l. Der er i dag en vindmøllepark ved Tunø, og der kan måske være plads �l
andre havvindmølle parker i de indre farvande. Men så længe vi stadig kan udbygge i Vesterhavet, er er det klart at
foretrække. Også fordi energiinfrastrukturen allerede i vidt omfang er udbygget der.
Jeg er således umiddelbart imod placeringen  men da det er umuligt for mig at være inde i alle sager jeg pt. bliver spurgt
om, har jeg svært ved at svare mere præcist,
MVH
Mona Juul
29684918
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Re: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: Re: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Kris�an Larsen <kslarsenorg@hotmail.com>
Date: 100219 21:23
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Tak for mailen og spørgsmålet.
Umiddelbart stø�er jeg ikke en havvindmøllepark på Mejlﬂak.
Venlig hilsen,
Kris�an S. Larsen
folke�ngskandidat for Kristendemokraterne (Skanderborgkredsen)
Hassellunden 55, Esbjerg Ø, tlf. 51 36 24 65
From: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Sent: Saturday, February 2, 2019 11:33 AM
Subject: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
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Mejl�lak
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Subject: Mejlﬂak
From: Carsten Borup <carsten.borup.alterna�vet@gmail.com>
Date: 110219 13:47
To: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
Nej

Med venlig hilsen
Carsten Borup
ALTERNATIVET Aarhus
20806900

07-03-19 07:24

Hav vindmøllepark Mejl�lak:
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Subject: Hav vindmøllepark Mejlﬂak:
From: Helle Wium <hwium@hotmail.com>
Date: 130219 08:48
To: "kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk" <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Havvindmøllepark på Mejlﬂak ?
Nej tak!
Mvh. Helle Wium
Folke�ngskandidat Alterna�vet
Storkreds Østjylland

07-03-19 07:25

Re: Mej�lak
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Subject: Re: Mejflak
From: Jan Tidemand <jan@tidemands-naturtjeneste.dk>
Date: 18-02-19 19:10
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Hej Gunner
Selv tak for en hyggelig og berigende time. Jeg er imod anlægget på Mejlflak, såvel som andre lignende anlæg i indre danske
farvande.
Vore børn skal have lov til at opleve landskaberne.
Med venlig hilsen
Jan Tidemand
Odderkystens Fællesudvalg skrev den 2019-02-18 16:18:
Hej Jan !
Tak for et godt, konstruktivt og hyggeligt møde, i fredags.
Jeg har noteret, at du er mod vindmøller på Mejlflak, håber der er i orden.
Benytter lejligheden til at sende dig Peder Pedersens mailadresse, da jeg er
sikker på at i kan udveksle mange gode informationer.

_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
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SV: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: SV: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Jens Joel <Jens.Joel@�.dk>
Date: 190219 09:39
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Niels-Ulrik og Gunner
Mange tak for jeres mail. Der er sikkert nogle af mine kollegaer, der har svaret direkte til jer, men som energiordfører for Socialdemokratiet vil jeg
gerne forklare, hvordan sagen pt. står på Christiansborg.
Der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling er vigtig – men der er heller ingen tvivl om, at omstillingen (og eksempelvis konkrete
vindmølleprojekter) skal have en bred og lokal opbakning, hvis den for alvor skal blive en succes. Det kræver god dialog omkring de konkrete
projekter – og det kræver større inddragelse af lokale protester end der tidligere har været mulighed for.
Derfor har Socialdemokratiet støttet en ændring af reglerne for de kystnære vindmøller.
Sammen med regeringen har Socialdemokratiet blandt andet givet kommunerne indsigelsesret i forhold til kystnære møller.
Det har Socialdemokratiet støttet, fordi vi mener, det er afgørende at lokalområdet og beboerne høres.
Det ville i sagens natur være det bedste hvis alle projektet – også Mejlflak – blev omfattet af de nye regler. Vi har jo lavet de nye regler fordi vi
synes, de giver en bedre beskyttelse og forståelse for de lokale i området, hvis man har en diskussion og en afgørelse, der inddrager de lokale
protester.
I henviser selv til de nye regler, der trådte i kraft 1. januar 2017.
Problemet for jeres projekt – og for en række andre projekter ved eksempelvis Jammerland Bugt v. Kalundborg – er at de er startet FØR
lovændringen.
Den ansvarlige minister, Venstres Energiminister, Lars Christian Lilleholt, har undersøgt alle muligheder for at lade de ”gamle” projekter komme
ind under de nye krav.
Men ministeren har klokkeklart (og med beklagelse) måtte konstatere, at det kan ikke lade sig gøre at gribe ind overfor projekter, som har fået
tilladelsen før man lavede reglerne om.
Skulle der ske ændringer i projektet som betyder, at projektet skal have en ny tilladelse efter de nye regler så vil Socialdemokratiet selvfølgelig
tage både indsigelser og bekymringer op igen.
MEN det giver simpelthen ikke mening, når I siger, at I vil give fritidshusejerne det ”bedste beslutningsgrundlag” forud for Folketingsvalget ved at
lave en liste over hvem der ”støtter Mejlflak” eftersom folketingspolitikerne ikke vil kunne lave om i tilladelser, der er givet.
En sådan liste giver et indtryk af, at kandidaterne (hvis de vælges) vil kunne have indflydelse på om projektet gennemføres. Det
modsatte er desværre tilfældet.
Det handler ikke om partipolitik og det kan man også forvisse sig om, når man hører den ansvarlige Venstreminister blankt afvise muligheden.
Det gør han ikke fordi han ikke vil inddrage de lokale eller give indsigelsesret. Det gør han fordi han ikke kan stoppe projektet så længe det er
godkendt efter de gamle regler.
Venlig hilsen
Jens Joel

Link til de nye regler som vi har støttet og som trådte i kraft fra 1. januar 2017. Her kan man se, at det fremover vil være en politisk diskussion i
Folketingets energiudvalg og at det i sidste ende er ministeren der træffer afgørelsen, hvis der er kommunale indsigelser. Men det gælder altså
ikke for projekter der er godkendt efter gamle regler: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/aaben-doer-ordningen-havvindmoeller
/information-projektudviklere-om-aaben
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Re: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Kære Jens !
Tak for dit grundige svar, jeg glæder mig over, at du bekymrer dig om projektet.
I det konkrete �lfælde, blev projektet ved Mejﬂak oprindeligt igangsat på Syddjurs, med
minimal folkelig opbakning, og arrangeret således, at man ikke selv ﬁk møllerne i baghaven,
ved at foreslå Mejlﬂak som etableringssted.
Sidenhen overtog elselskabet NRGI projektet, da var den oprindelige opbakning var forsvundet.
NRGI droppede senere projektet, sandsynligvis p.g.a. dårlig økonomi i projektet.
Få dage før en ny lovs ikra�træden pr. 1.1.2017, blev projektet overdraget vederlagsfrit
�l ﬁrmaet European Energy, som formodentlig ønskede overtagelsen på de�e �dspunkt,
så man kan etablere vindmøller på Mejlﬂak uden høringer og udsigten over Aarhus Bugt vil være spoleret.
E�erfølgende kan man så måske sælge projektet �l en kapitalfond.
I øvrigt syntes jeg, at den fremdri� der har været i projektet, burde medføre at Energistyrelsen
burde stoppe projektet. De �dskrav der i sin �d blev s�llet �l NRGI, må vel også gælde for
den nye projektmager, og er e�er min mening for længst overskredet.
Vores håb er, at lokale folke�ngsmedlemmer tager ini�a�v �l en lovmæssig ændring, der kræver
ny høring, det syntes vi giver mening, især i betragtning af at overdragelsen �l European Energy sker
få dage før en ny lov vil kræve de�e.
Såvidt jeg ved, blev der også lavet en lov med �lbagevirkende kra�, i forbindelse med ændring af
�lskud �l etablering af solceller. Når man i de�e �lfælde laver lov med �lbagevirkende kra�,
bør man også kunne gøre det i forbindelse med vindmøller på Mejlﬂak, hvor investeringer
hos projektmager er minimale.
Derfor er det fortsat vores hensigt at udarbejde den nævnte liste.
Jeg er i tvivl om dit svar på spørgsmålet:
Stø�er du etablering af en havvindmøllepark på Mejﬂak ? Ja eller Nej.
De ﬂeste hos os er naturligvis �lhænger af grøn energi, og vindmøller med hensigtsmæssig placering.
Sidstnævnte bør Dansk Industri også tænke på, da de�e på længere sigt må forventes at blive en
konkurrenceparameter.
God søndag.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
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Svar
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Subject: Svar
From: s.overby@godmail.dk
Date: 19-02-19 22:14
To: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
Tak for jeres henvendelse.
Jeg svarer NEJ, jeg støtter ikke det pågældende havvindmølle projekt.

Med venlig hilsen
Simon Overby Kristensen
Bøgebjergvej 7, 8740 Brædstrup
Opstillet for Kristendemokraterne i Horsens Kredsen

07-03-19 07:28

SV: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: SV: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Michael Aastrup Jensen <Michael.Aastrup@�.dk>
Date: 210219 16:12
To: 'Odderkystens Fællesudvalg' <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære NielsUlrik Bugge
Tak for jeres henvendelse og konkrete spørgsmål:
Jeg er ikke �lhænger af vindmølleparken. Vindmøller skal langt ud på havet, hvor de ikke generer nogen.
Med venlig hilsen/Yours Sincerely
Michael Aastrup Jensen
Medlem af Folketinget (V)
Member of Danish Parliament (Liberal party)
Udenrigspolitisk ordfører og udviklingsordfører
Foreign Affairs spokesperson

Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 3337 4522
www.michaelaastrup.dk
Følg
Følg
Følg
Følg
Følg

mig
mig
mig
mig
mig

på
på
på
på
på

Facebook: www.facebook.com/michaelaastrup
Twitter: www.twitter.com/michaelaastrup
Instagram: www.instagram.com/michaelaastrupjensen
Youtube: www.youtube.com/michaelaastrup
LinkedIn: www.linkedin.com/in/michaelaastrup

Fra: Odderkystens Fællesudvalg [mailto:kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk]
Sendt: 2. februar 2019 11:33
Emne: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
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Subject: vind møller
From: Niels Rosenberg <niels.rosenberg@odder.dk>
Date: 220219 14:54
To: "'kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk'" <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Hej
Jeg vil normalt ikke være imod vindmøller på havet ,men her står de alt for tæt på vores ﬂo�e sommerhus områder sam�dig er der et natura
2000 område . Jeg syntes at de skal ﬁnde et område der ikke er så kystnært fra så mange sider .
Jeg har selv sommerhus ved Skødshoved på Djursland og vil nødig sidde og se på de høje møller man vil rejse i Århus bugt
Spids kandidat for Konserva�ve i Skanderborg ,Odder Samsø �l folke�ngsvalget
Niels Rosenberg
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Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Claus Kvist Hansen <Claus.Kvist.Hansen@�.dk>
Date: 230219 11:55
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Stø�er jeg etablering af en havvindmøllepark på Mejlﬂak ?
Nej. Havvindmøller skal langt længere ud �l havs.
Mvh. Claus Kvist Hansen, DF
Sendt fra min iPad
Den 23. feb. 2019 kl. 11.51 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare og helt inden 28. februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

<Brev �l folke�ngskandidater2019.pdf>
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Sv: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

Subject: Sv: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Ole Andersen <andersen47@hotmail.com>
Date: 230219 16:17
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Nej,jeg stø�er ikke kystnære vindmøller.
Fra: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Sendt: 23. februar 2019 10:47
Emne: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland

Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare og helt inden 28. februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
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SV: Østjyske folketingskandidaters holdning til havvindmøllepark ...

Subject: SV: Østjyske folke�ngskandidaters holdning �l havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: Henrik Dam Kristensen <Henrik.Kristensen@�.dk>
Date: 240219 12:39
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Tak for det.
Jeg er enig i det svar som min gode kollega Jens Joel har givet.
Mvh
Henrik DK
Med venlig hilsen
Henrik Dam Kristensen
MF

Medlem af Folketinget (S)
Christiansborg
DK-1240 København K.
Tlf. +45 33 37 55 00
Dir. +45 33 37 40 48 (ikke sms)
www.ft.dk
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Spørgsmå l om Mejl�lakket
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Subject: Spørgsmål om Mejlﬂakket
Date: 240219 12:52
To: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
På vegne af Camilla Fabricius S kandidat i Aarhus.
"Ja, jeg bakker op om havvindmøller generelt, herunder den placering som I problema�serer.
Vores samfund gennemgår i disse år en meget nødvendig forandring fra hovedløst forbrug, �l en bæredyg�g og mere
miljøvenlig levevis. I den sammenhæng må vi alle må give os lidt, både i byerne, på landet og langs Danmarks kyster,
vindmøller er en del af løsningen."
Camilla Fabricius

07-03-19 07:32

Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Nikolaj Villumsen <Nikolaj.Villumsen@�.dk>
Date: 240219 14:58
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Gunner
Jeg er for opsæ�else af vindmøllerne, da det er nødvendigt for at vi kan komme i mål med den grønne oms�lling og undgå
katastrofale klimaforandringer.
Med venlig hilsen
Nikolaj Villumsen,
MF Enhedslisten
Den 23. feb. 2019 kl. 11.48 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare og helt inden 28. februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

<Brev �l folke�ngskandidater2019.pdf>
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Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Line Aaen <lineaaen@gmail.com>
Date: 240219 16:26
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Jeg kan som folke�ngskandidat ikke stø�e placeringen af havvindmølleparken ved Maj Flak. Der bør tages hensyn �l
mennesker og miljø. Der er foreslået alterna�ve placeringer af havvindmølleparken ret tæt på, ca. 20 km, som man som
minimum bør ly�e �l. Det er afgørende for mig, at vindmølleparker har en lokal forankring i befolkningen og tager hensyn �l
miljø og natur. Jeg er meget inspireret af Energiakademiet på Samsø, hvor vindmøller er sat op i tæt samarbejde med den
lokale befolkning. Det kan sagtens lade sig gøre, og metoden fra Samsø bør danne skole for frem�dige
havvindmølleprojekter. Vig�g infrastruktur bør være forankret i befolkningen.
Med venlig hilsen,
Line Aaen,
Folke�ngskandidat for Alterna�vet i Østjylland
Den lør. 23. feb. 2019 kl. 11.47 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare og helt inden 28. februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

07-03-19 07:33

Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: HC Molbech <hcmolbech@alterna�vet.dk>
Date: 240219 21:14
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Gunner og Odderkystens Fællesudvalg
Beklager svar�den. Jeg har nu læst VVMredegørelsen for Mejlﬂakhavvindemølleparken og en lang række andre relevante
dokumenter og ar�kler, samt også forhørt mig både med vores ordfører på området og ha� en diskussion af de andre
kandidater. Den planlagte havvindmøllepark i Lillebælt mellem Als og Fyn er også interessant, da det er nogle af de samme
problems�llinger, der gør sig gældende der.
I begge �lfælde er min grundholdning at jeg ikke kan forstå nødvendigheden af at anlægge parkerne så kystnært på
placeringer hvor de er omgivet af land �l ﬂere sider. Der er masser af hav rundt om Danmark, hvor det burde være muligt at
ﬁnde egnede placeringer med større afstand �l land (vi foretrækker mindst 12 km i Alterna�vet). Kystnære placeringer kan
dog godt give mening nogle steder, men jeg er enig i jeres holdning om at Mejlﬂak ikke er en velegnet placering.
Derfor må I gerne notere mig i kolonnen for stemmer IMOD vindmøllerne på Mejlﬂak.
Bedste hilsner
HC Molbech
Folke�ngskandidat  Alterna�vet Østjylland
Facebook | Twi�er | Instagram
Skype & Snapchat : hcmolbech
Mail : hcmolbech@alterna�vet.dk
Mobil : (+45) 60 60 90 96
Web : hcmolbech.dk

Den lør. 23. feb. 2019 kl. 11.47 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare og helt inden 28. februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
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Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Maria Temponeras <maria.temponeras@gmail.com>
Date: 250219 08:44
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Ja, jeg stø�er vindmøller i Århusbugten, hvis myndighederne vurderer, at det ikke er �l fare for naturen.
Mvh
Maria Temponeras
lør. 23. feb. 2019 kl. 11.47 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare og helt inden 28. februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
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Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Lars Boje Mathiesen <larsbojemathiesen@gmail.com>
Date: 250219 14:57
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Til re�e vedkommende,
Nye Borgerlige stø�er ikke opførelsen af en havmøllepark ved Aarhus Bugt, og vil stemme imod en sådan i folke�nget. Vi
skal værne om vores kystlinjer, og den unikke natur der omfavner disse.
De�e projekt vil e�er vores opfa�else skade lokalområdet i langt højere grad, end hvad gevinsten ved møllerne vil kunne
�lvejebringe.
Med venlig hilsen
Lars Boje Mathiesen
Spidskandidat for Nye Borgerlige i Østjyalland

Den lør. 23. feb. 2019 kl. 11.50 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare og helt inden 28. februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
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SV: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: SV: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: "Simon Simonsen" <sos@sosimonsen.dk>
Date: 250219 23:12
To: 'Odderkystens Fællesudvalg' <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Odderkystens Fællesudvalg
Jeg mener at jeg allerede har �lkendegivet min holdning, men jeg gør det gerne igen.
Generelt går jeg ind for at møller skal ud på havet, langt ud på havet hvor de ikke generer nogen.
I Ka�egat er der langt ude �l havs store områder med lavt vand, som er velegnet.
Dernæst går jeg ind for at vindmølleindustrien bør stå på egne ben,  altså uden stats�lskud.
I Randers Kommune i Overgaard projektet udski�es møller 67 år gamle af den eneste grund at de er løbet tør for �lskud.
Så pilles de ned og sæ�es måske op med �lskud et andet sted.
Din østjyske stemme
Simon Ø. Simonsen, kandidat til folketinget (V)
Vester Boulevard 17
8920 Randers NV
sos@sosimonsen.dk
www.sosimonsen.dk
facebook.com/sosimonsen.dk
+45 40306583

Læs seneste ar�kler her:
h�ps://sosimonsen.dk/udsigtenerblodrod.html
h�ps://sosimonsen.dk/nedslidt.html
h�ps://sosimonsen.dk/euerligeherfornaesenafos.html

Fra: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Sendt: 23. februar 2019 11:48
Til: skjulte modtagere:
Emne: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare og helt inden 28. februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

07-03-19 07:35

Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

1 af 1

Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: David MunkBogballe <david@munkbogballe.com>
Date: 260219 10:10
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Hej,
Jeg kender ikke noget videre til sagen, men som udgangspunkt
er imod opførelsen af parken.
Best,
David
Odderkystens Fællesudvalg skrev den 20190223 11:47:
Kære Folketingskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os til dig, med formål at kende din
holdning
til vindmøllerne på Mejlflak.
Henvendelsen er vedhæftet denne mail.
Svarene bliver offentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres til fritidshusejere i langs
Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke
svaret.
Dit svar er vigtigt for fritidshusejerne i forbindelse med det
kommende folketingsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage tid til at svare og helt inden 28.
februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

07-03-19 07:36

Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Karina Jessen <karinajessen@gmail.com>
Date: 280219 18:12
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Odderkystens Fællesudvalg
Undskyld mit sene svar, mit svar er fak�sk ganske enkelt; nej.
Jeg vil dog gerne understrege at jeg er meget for vindmøller, men jeg  og Venstre, ønsker vi dem længere ud på vandet.
Med venlig hilsen
Karina Rohrberg Jessen
Amagerbrogade 96f 3.th
2300 Kbh S
5153 0737
Den 23. feb. 2019 kl. 11.47 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare og helt inden 28. februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
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Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: "Rasmus Foged, Alterna�vet" <rasmus.foged@alterna�vet.dk>
Date: 010319 18:38
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Hvis mit svar trods overskridelse af fristen, så vil jeg gerne noteres for at være imod.
Mvh Rasmus Foged
lør. 23. feb. 2019 kl. 11.47 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare og helt inden 28. februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk



Rasmus Foged
Folke�ngskandidat for Alterna�vet i Østjylland
Regionsrådsmedlem for Alterna�vet, Region Midtjylland
+45 23 70 18 70 ∞ Rasmus.Foged@alterna�vet.dk
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Tak for din henvendelse til Beskæftigelsesministeriet
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Subject: Tak for din henvendelse �l Beskæ�igelsesministeriet
From: Ministeren <ministeren@bm.dk>
Date: 020319 08:51
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Tak for din mail. Vi vil se på den snarest muligt.
In English below
Nu, hvor du har mailet til os, har vi din mailadresse og måske også dit navn. Det kan også være, at du har vedlagt andre oplysninger om dig selv.
Vi passer godt på dine oplysninger, og da det er dine oplysninger, har du også en række rettigheder. Med EU’s nye forordning om databeskyttelse
skal vi fortælle dig om, hvad vi gør med dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.
Hvad gør vi med dine oplysninger

Vi gemmer dine oplysninger for at kunne svare på din mail. Det skal vi som offentlig myndighed.
Hvis det er nødvendigt, for at vi kan svare dig, giver vi oplysningerne videre til fx Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Arbejdstilsynet
eller Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som hører under Beskæftigelsesministeriet. Det kan også være nødvendigt at videregive dine
oplysninger til andre myndigheder. Det kan fx være, hvis det emne, du skriver om, hører til et andet ministeriums ansvarsområde.
Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe vi har behov for det eller pligt til det. Du kan se reglerne om, hvordan vi som offentlig myndighed
skal opbevare dokumenter i arkivloven her. Du kan se vores privatlivspolitik på bm.dk.
Hvilke rettigheder har du

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. Hvis du ikke mener, at vi har grund til at bruge dine oplysninger, har du ret til at
fortælle os det (gøre indsigelse). Du har også ret til at bede om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende. Hvis vi retter dine
oplysninger, vil vi stoppe med at bruge dem, indtil de er rettet. Og har vi sendt oplysningerne videre, kan du også bede om, at vi orienterer
modtagerne om at gøre det samme.
Hvis du vil vide mere om EU’s forordning om databeskyttelse og dine rettigheder, kan du læse her. Det er artikel 6 og 9, der giver os hjemmel til
at håndtere dine data.
Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til noget af det, vi har skrevet her, eller til Beskæftigelsesministeriet som dataansvarlig, er du velkommen til at kontakte os.
Du har også mulighed for at henvende dig direkte til vores databeskyttelsesrådgiver (DPO). Du kan fx have brug for yderligere vejledning end
den, vi kan give, eller måske oplever du, at vi håndterer dine personoplysninger på en måde, du mener, DPO'en bør kende til.
Du kan kontakte vores DPO via dpo@bm.dk eller ringe på telefon 5091 7768 tirsdag kl. 9-12 og onsdag kl. 13-16. Du kan også skrive til
Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.
Hvis du vil klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på, kan du henvende dig til Datatilsynet via deres hjemmeside her.
In English:
Thank you for your email. We will get back to you as soon as possible.
Now that you have emailed us, we have your email address and perhaps also your name. You may also have included other personal data about
yourself. We do our best to protect your data and because they are your data you have a number of rights. Read more about how we process
your personal data and your rights in our privacy policy at www.bm.dk/privacypolicy.
Venlig hilsen
Beskæftigelsesministeriet
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Automatisk svar: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

Subject: Automa�sk svar: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Nicolai Wammen <Nicolai.Wammen@�.dk>
Date: 020319 08:51
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Tak for din mail. Jeg modtager hver dag mange mails og har derfor ikke mulighed for at besvare dem alle.
Hvis din mail drejer sig om mødeanmodninger, invitationer og lignende, må du gerne sende dem til min sekretær Mie Petersen på
Mie.Petersen@ft.dk
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Automatisk svar: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

Subject: Automa�sk svar: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Torsten Gejl <Torsten.Gejl@�.dk>
Date: 020319 08:51
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Tak for din mail.
Jeg modtager mange mails hver dag, som jeg alle læser, men jeg kan desværre ikke nå at besvare dem alle med det samme. Hvis du ikke hører fra mig, er du naturligvis
altid velkommen til at skrive igen.
Drejer din henvendelse sig om et møde, så kontakt gerne min sekretær Hanne.Laage-Petersen@ft.dk
Tak for din interesse - jeg ser frem til et godt samarbejde.
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Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Line Aaen <lineaaen@gmail.com>
Date: 020319 11:45
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>

Line Aaen <lineaaen@gmail.com>

24. feb. 2019 16.26 (fo

til Odderkystens

Jeg kan som folketingskandidat ikke støtte placeringen af havvindmølleparken ved Maj Flak. Der bør tages hensyn til
mennesker og miljø. Der er foreslået alternative placeringer af havvindmølleparken ret tæt på, ca. 20 km, som man som
minimum bør lytte til. Det er afgørende for mig, at vindmølleparker har en lokal forankring i befolkningen og tager hensyn til
miljø og natur. Jeg er meget inspireret af Energiakademiet på Samsø, hvor vindmøller er sat op i tæt samarbejde med den
lokale befolkning. Det kan sagtens lade sig gøre, og metoden fra Samsø bør danne skole for fremtidige havvindmølleprojekter.
Vigtig infrastruktur bør være forankret i befolkningen.
Med venlig hilsen,
Line Aaen,
Folketingskandidat for Alternativet i Østjylland

Den lør. 2. mar. 2019 kl. 08.51 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
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SV: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: SV: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: "Green & Hesel" <charlo�e@greenhesel.dk>
Date: 020319 13:58
To: 'Odderkystens Fællesudvalg' <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Gunner
Jeg stø�er havvindmøller, men ﬁnder det særdeles betænkeligt at s�lle møllerne så tæt på land. Jeg vil derfor være kri�sk overfor placeringen
netop der.
Med venlig hilsen
Charlo�e Green
Byrådsmedlem og Folke�ngskandidat

Fra: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Sendt: 2. marts 2019 08:52
Til: skjulte modtagere:
Emne: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
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Vindmøller ved Mejl�lak

1 af 3

Subject: Vindmøller ved Mejlﬂak
From: Ulrik Hermann <ulrikhermann@gmail.com>
Date: 020319 15:03
To: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
Nej, jeg stø�er ikke ops�lling af vindmøller ved Mejlﬂak nordøst for Odder. Og det er der ﬂere grunde �l.
Vindmøller er ikke en økonomisk fordelag�g måde at frems�lle strøm på. For vindmøller giver ikke en stabil produk�on, de
producerer som vinden blæser, og det gør, at Danmark stadig i høj grad har brug for kra�værkskapacitet, for en frostklar
vinterdag producerer de intet og strømforbruget er på sit højeste. Sam�dig produceres der o�e for meget strøm og det
forærer vi så væk �l primært de omkringliggende lande. Og når vi mangler strøm må det købes dyrt i udlandet, hvis vi ikke
selv kan producere det.
Derudover er havvindmøller væsentlig dyrere end landvindmøller, og ind�l nu er ingen vindmøller opført i Danmark uden
stø�e. Derudover skæmmer de landskabet mange steder i Danmark. Så jeg mener det er en rig�g dårlig ide at bygge
vindmøller på Mejlﬂak, fuldstændig ligesom det er ud for Vestkysten eller ethvert andet sted i Danmark, for det er ikke stabil
energi vi kan basere vores frem�d på.
Nye Borgerlige ønsker at vindmøller skal drives på markedsvilkår, og så bliver der helt sikkert ikke opsat nogen på Mejlﬂak,
for ikke nok med de ødelægger udsigten, de koster også dyrt i øget ska�ebetaling, for salg af strøm kan ikke ﬁnansiere
opførelsen af parken.
Med venlig hilsen
Ulrik Hermann
Nye Borgerlige  Liste D
Folke�ngskandidat i Østjylland
Jeg vedlægger billede. Og beklager forsinkelsen. Jeg har været energipoli�sk ak�v �dligere og har al�d foretrukket
kernekra� frem for vindmøller, Jeg kikker gerne på jeres sag, hvis I ønsker det. Har før ha� kontakt �l ﬂere modstandere af
vindmøller i Østjylland.
Ulrik1.jpg
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Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Niels Callesøe <niels@callesoe.dk>
Date: 020319 16:22
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Odderkystens Fællesudvalg
Tak for jeres henvendelse. Jeg undskylder den lange svar�d, men det har ikke været let at ﬁnde gode oplysninger om
projektet fra anden kilde.
Jeg er generelt stor �lhænger af vindmøller og VE i det hele taget. Men modsat er jeg af den overbevisning, at havvind har
langt ﬂere fordele end de kystnære møller. Jeg hører også jeres gode argumenter for naturbesky�elsen i området.
Derfor må mit svar være, at jeg er forsig�g modstander af at bygge vindmøller på Mejlﬂak. Men jeg tør ikke garantere, at jeg
ikke kan overtales �l at ændre holdning, hvis argumenterne er gode nok.
Mvh
Niels Callesøe
Folke�ngskandidat for SF i Østjylland

On Sat, Feb 23, 2019 at 11:47 AM Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk> wrote:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare og helt inden 28. februar.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
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Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Theis Rubinke Sørensen <theis.rubinke@gmail.com>
Date: 030319 15:16
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Gunner / Odderkystens Fællesudvalg
Tak for jeres henvendelse. Jeg synes ikke, at jeg kan svare på jeres spørgsmål med et ja eller et nej, som I ønsker. Der er ﬂere
nuancer i sagen, end jeg synes, I fremlægger det som i jeres brev. Og så vil jeg gerne vide, om I har tænkt jer at have en
ar�kel, der ledsager afstemningen?
Jeg er generelt posi�vt stemt over for havvindmølleparker, og jeg har intet principielt imod placeringen ved Mejlﬂak.
Men jeg vil ikke frems�lles i de ret unuancerede kategorier I giver mulighed for her, og jeg vil derfor gerne vente med at
svare, ind�l jeg har fået svar på ovenstående spørgsmål, ligesom jeg gerne vil kende en evt. ledsagende ar�kels indhold, før
jeg beslu�er, om jeg vil svare på jeres spørgsmål i denne sammenhæng.
Jeg diskuterer meget gerne sagen i en kontekst, hvor der er plads �l argumenter  men rene holdnings�lkendegivelser synes
jeg ikke giver et godt grundlag for en debat.
Bedste hilsner
Theis Rubinke Sørensen
Folke�ngskandidat SF Østjylland
Tlf: 28 43 40 07
Den 2. mar. 2019 kl. 08.51 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

<Brev �l folke�ngskandidater2019.pdf>

07-03-19 07:44

Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

1 af 1

Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Paw Amdisen <pawamdisen@yahoo.dk>
Date: 030319 15:21
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
I forhold til jeres henvendelse.
Vindmøller er en vigtig del af den kommende omstilling til vedvarende energi i Danmark. Det kan i Østjylland og mange andre steder i tætbefolkede
områder være vanskeligt, at finde velegnede placeringer til vindmøller på land. Derfor er havvindmøller en rigtig god løsning. Om en placering ved
Mejlflak er den rigtige løsning må komme an på en konkret sagsbehandling og de vurderinger af konsekvenser, der måtte være ved opførelsen. Som
jeg umiddelbart forstår det opføres vindmøllerne ikke i et Natura 2000-område. Havvindmøller er en nødvendighed, hvis vi skal komme i mål med at
blive selvforsynende med vedvarende energi. Rent visuelt kan de måske forstyrre for en udsigt, men hvis der ikke er direkte negative påvirkninger af
miljø og sundhed, så kan dette være et æstetisk hensyn, vi er nødt til at give køb på for at sikre bæredygtig energi og komme i mål med at reducere
vores CO2-udledning.
Konkret bliver mit svar: ved ikke, da jeg ikke har set den endelige ansøgning eller de konsekvensvurderinger, der er tilknyttet. Men forudsat, at
projektet ikke påvirker miljø og sundhed i væsentlig grad vil jeg være for etableringen.
Vh. Paw Amdisen, folketingskandidat for SF.

Den lørdag, 2. marts 2019 08:51:37 CET skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:

Kære Folketingskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os til dig, med formål at kende din holdning
til vindmøllerne på Mejlflak.
Henvendelsen er vedhæftet denne mail.
Svarene bliver offentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres til fritidshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vigtigt for fritidshusejerne i forbindelse med det kommende folketingsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage tid til at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.

Tak for hjælpen og god weekend.

_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

07-03-19 07:45

SV: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

1 af 1

Subject: SV: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Dorthe Hindborg <dhi@tl.dk>
Date: 030319 15:31
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Gunner Jørgensen
Tak for jeres henvendelse, om noget som jeg har stor sympati og forståelse for.
Med den tilladelse der er givet til projektet, efter tidligere lovgivning, har jeg svært ved at se hvordan beslutningen skulle
kunne ændres (hvad ministeren jo også har – og med beklagelse), og det vil jeg gerne høre fra jer hvor I ser muligheden for
det?
Som I jo formodentlig ved har mit parti givet opbakning til den nye lovgivning, og skulle der ske ændringer så der skal ske en
ny godkendelse, så vil jeg naturligvis meget gerne gå i dialog med jer om projektet.

Venlig hilsen
Dorthe Hindborg
Afdelingsformand
T: 86 75 46 36 M: 22 32 33 67 - dhi@tl.dk

Teknisk Landsforbund
Østjylland, Århus
Dusager 16 - 8200 Aarhus N
T: 86 75 46 46 - tl.dk

Fra: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Sendt: 2. marts 2019 08:52
Emne: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

07-03-19 07:46

Sv: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

Subject: Sv: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Iben Høiaas Jeppesen <ibenhj@live.dk>
Date: 030319 18:24
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Gunner,
Tak for din henvendelse.
Jeg ved desværre ikke nok om sagen, �l at jeg kan udtale om hvorvidt jeg er for eller imod. Derfor kan jeg ikke give dig et svar. Jeg er
sprit ny i folke�ngskandidatfeltet, og jeg kan desværre ikke nå at sæ�e mig ind i alt.
Men jeg har stor respekt for mennesker med en sag, som bruger deres �d og ytringsfrihed på at arbejde for det.
De bedste hilsner
Iben Høiaas Jeppesen
Fra: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Sendt: 2. marts 2019 08:51
Emne: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland

Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

1 af 1

07-03-19 07:47

Sv: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

Subject: Sv: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Jens Meilvang <jm@meilvang.dk>
Date: 040319 08:36
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Jeg er imod.
Mvh
Folke�ngskandidat
Jens Meilvang
Liberal Alliance  Østjylland

Fra: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Sendt: 2. marts 2019 08:51
Emne: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland

Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

1 af 1

07-03-19 07:48

Sv: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

Subject: Sv: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Michael Johansen <m.s.johansen@outlook.dk>
Date: 040319 10:01
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Hej Gunner
Som udgangspunkt er jeg for havvindmøller.
Men de skal ud hvor de ikke er �l gene for naturen. Og specielt ikke i Århusbugten.
Nej ud med dem i Nordsøen, der er rigeligt med plads og vind.
Med venlig hilsen
Michael S. Johansen
Bøjstrupvej 24a
Marie Magdalene
8550 Ryomgård
20240227
Fra: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Sendt: 2. marts 2019 08:51
Emne: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland

Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

1 af 1

07-03-19 07:49

SV: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

1 af 1

Subject: SV: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: "Anders G. Christensen (Favrskov Kommune)" <agc@favrskov.dk>
Date: 040319 18:22
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Til Odderkystens Fællesudvalg.
Jeg respektere jeres vedholdenhed for et svar.
Helt overordnet så kender jeg kun sagen fra medierne og jeres brev.
Når jeg skal give et for mig meget unuanceret svar med enten ”for” eller ”imod”, så er jeg nødt �l at vælge ”ved ikke”
For at kunne give et meget bastant svar, som I lægger op �l, så er jeg nødt �l at sæ�e mig ind i sagen, og ikke bare lade følelserne styrer.
Og når man sæ�er sig ind i en sag, så bliver den meget mere nuanceret, og så er verdenen ikke helt sort eller hvid.

Venlig hilsen
Anders G. Christensen
Formand for Teknik og miljøudvalget
Byrådsmedlem
Folke�ngskandidat for Venstre i Østjyllands Storkreds
Mobil: 2022 9806
Hovednummer: 8964 1010
Postadresse: Skovvej 20, 8382 Hinnerup, DK
www.favrskov.dk

Fra: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Sendt: 2. marts 2019 08:52
Emne: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland

Kære Folketingskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os til dig, med formål at kende din holdning
til vindmøllerne på Mejlflak.
Henvendelsen er vedhæftet denne mail.
Svarene bliver offentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres til fritidshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vigtigt for fritidshusejerne i forbindelse med det kommende folketingsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage tid til at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

07-03-19 07:51

Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

1 af 1

Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Mira Issa Bloch <mira.alterna�vet@gmail.com>
Date: 040319 21:18
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Hej Gunnar
Jeg siger nej
Hav en dejlig dag  gør det �l en grøn og socialt re�ærdig dag!
Mvh. Mira Issa Bloch
Byrådsmedlem i Skanderborg og folke�ngskandidat for Alterna�vet
Mod �l forandring
En stemme for bæredyg�ghed og social re�ærdighed.
lør. 2. mar. 2019 kl. 08.51 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.

Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

07-03-19 07:52

Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

1 af 1

Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Karen Melchior <karen@karenmelchior.eu>
Date: 050319 08:03
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Der bør en ny miljøundersøgelse �l, men jeg er ikke imod at bygge vindmøller hverken på land eller �l havs. Jeg synes det
ﬂeste vindmøller gør landskabet smukkere.
Bh Karen
On Sat, 2 Mar 2019 at 08.53, Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk> wrote:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.

Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk


*****
Islandsbrygge 33, 4th
2300 København S
*****
[Hjemmeside] www.karenmelchior.eu
[LinkedIn] h�p://dk.linkedin.com/in/kmelchior
[Facebook] h�ps://www.facebook.com/karenmelchiorDK
[Twi�er] h�ps://twi�er.com/karmel80
[Mobil] +4525883309
[Skype] +4536980804 // karenmel

07-03-19 07:53

Hav-vindmøllepark på Mejl�lak

1 af 1

Subject: Havvindmøllepark på Mejlﬂak
From: NielsChris�an Braad <postmaster@nielschris�an.dk>
Date: 050319 11:14
To: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk
JegStøtter ikke etablering af en havvindmøllepark på Mejlflak.
Derfor er mit svar Nej.

Mvh.
NielsChristian Braad
Folketingskandidat Nye Borgerlige
Drejervej 48
8920 Randers

07-03-19 07:54

Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

1 af 1

Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: "Knud Mathiesen" <kmih@mydsl.dk>
Date: 050319 13:56
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>

Til afsender: Undskyld det sene svar. jeg har vedhæftet mit svar.
Venlig Hilsen
Byrådsmedlem i Århus
Knud N. Mathiesen
Dansk Folkeparti
Folketingskandidat i hele Østjyllands storkreds
Spidskandidat i Århus Syd Kredsen

----- Original Message ----From: Odderkystens Fællesudvalg
To: skjulte modtagere
Sent: Saturday, March 02, 2019 8:51 AM
Subject: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

Vedhæftede filer:

Til Odderkystens Fællesudvalg.doc

98,5 KB

07-03-19 07:55

Til Odderkystens Fællesudvalg
Jeg bliver spurgt om jeg støtter etablering af en hav vindmøllepark på
Majflak: mit svar er nej
Det gør jeg ikke grundet det er så centralt i Århus bugten, og den vil være at se
fra alle de vinkler som omgiver Århus Bugten.
Vi har mange naturområder i området og jeg tror at det vil være til skade for
naturen både til lands og til vands
Og ikke mindst til sene for rigtig mange mennesker, og være ødelæggende for
udsynet over hele Århus bugten.
Ydermere vil en vindmøllepart være til stor sene for skibstrafikken, og ikke
mindst fritidssejlere.
Jeg har ikke noget i mod vindmøller, men de skal placeres rigtig, og hvor de er
til mindst sene for natur og mennesker, hav vindmøller kan godt placeres steder,
hvor de ikke er til den helt store sene, hverken for mennesker, dyr, fisk og
naturen, men man skal tænke sig rigtig godt om, inden man begynder på
sådanne projekter, om man skal have befolkningen med sig.
Hvis jeg have mere tid ville jeg godt have uddybet det lidt mere, men det har jeg
desværre ikke, og håber i har fået svar på det i har spurt om.
Jeg beklager at jeg først ser jeres mail nu, men jeg har fået en stor vandskade i
mit hus, og min PC har været noget ustabil.

Venlig Hilsen
Byrådsmedlem i Århus
Knud N. Mathiesen
Sigridsvej 32
8220 Brabrand
Folketingskandidat i hele Østjylland Storkreds
For Dansk Folkeparti

Spidskandidat i Århus Syd Kredsen
Nummer 2 på valglisten i Århus vest Kredsen
Nummer 3 på valglisten i Århus Nord kredsen
Nummer 4 på valglisten i Århus Øst kredsen
Nummer 9 på valglisten i Skanderborg kredsen
Nummer 10 på valglisten i Horsens kredsen
Nummer 11 på listen i Hedensted Kredsen

SV: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

1 af 1

Subject: SV: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Kirsten Normann Andersen <Kirsten.Normann.Andersen@�.dk>
Date: 050319 14:10
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Kære Odderkystens Fællesudvalg

SF støtter etablering af Havvindmølleparker. Vi deler også Odderkystens Fællesudvalgs ønske om at skærme vores smukke natur. De to emner går naturligvis
hånd i hånd. Naturenergi skal på sigt forsyne os med energi – til gavn for klimaet og for miljøet. Beslutninger om, præcist hvor havvindmølleparker skal placeres
må bero på grundige drøftelser, som naturligvis både skal inddrage fagfolk og lokale borgere.
Med venlig hilsen
Kirsten Normann Andersen
Medlem af Folketinget for SF
Spidskandidat til folketingsvalg for SF Østjyllands Storkreds

Medlem af Folketinget (SF)
Christiansborg
DK-1240 København K
Mobil: +45 61 62 30 40
Dir. +45 33 37 44 66
www.ft.dk

Fra: Odderkystens Fællesudvalg [mailto:kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk]
Sendt: 2. marts 2019 08:52
Emne: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland

Kære Folketingskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os til dig, med formål at kende din holdning
til vindmøllerne på Mejlflak.
Henvendelsen er vedhæftet denne mail.
Svarene bliver offentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres til fritidshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vigtigt for fritidshusejerne i forbindelse med det kommende folketingsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage tid til at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

07-03-19 07:56

SV: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland
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Subject: SV: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: jane christensen <janechris@live.dk>
Date: 080319 07:19
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Hej Gunnar.
Undskyld mit sene svar. Du var desværre endt i mit spamﬁlter.
Jeg kan kort sige at nej, jeg stø�er ikke kystnære havvindmøller på nogen måder.
Mvh Jane Christensen
Sendt fra Mail �l Windows 10

Fra: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Sendt: Saturday, March 2, 2019 8:51:32 AM
Emne: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland

Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

08-03-19 08:25

Re: Folketingskandidaternes svar vedr. vindmøller på Mejl�lak.

1 af 1

Subject: Re: Folke�ngskandidaternes svar vedr. vindmøller på Mejlﬂak.
From: Iben Sønderup <isoenderup@yahoo.dk>
Date: 080319 09:19
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Hej Gunner,
Tak for alle dine mails.
Grunden �l at jeg ikke har svaret er, at jeg ikke kender sagen eller forløbet.
Jeg fores�ller mig, at det er en sag, der optager de nærmeste naboer meget.
Fra Randers Kommune ved jeg at vindmøller sæ�er store følelser i gang hos mange mennesker.
Som miljøbevidst socialdemokrat ligger det mig på sinde, at vi som samfund bygger vores energisystem på vedvarende
energi.
Sam�dig forstår jeg godt de mennesker, der frygter at få forringet deres livskvalitet ved at få store vindmøller som
“naboer”.
Med venlig hilsen,
Iben Sønderup
Den 8. mar. 2019 kl. 08.13 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidater !
Tak for jeres svar vedr. vindmøller på Mejlﬂak.
Der er mange spændende kommentarer �l sagen.
Svarene er nu fortolket og indsat i vedhæ�ede tabel.
Vi håber at have forstået svarene korrekt, skulle der være en fejl, beder
om �lbagemelding på de�e, senest den 12. marts, så vi kan få vores lille
blad trykt.
Som nævnt er der mange spændende svar, som vi gerne vil berige vore medlemmer med,
derfor ønsker vi at lægge alle svar op på vores hjemmeside www.odderkystensfaellesudvalg.dk
Hvis man ikke ønsker sit svar på vores hjemmeside, vil vi også bede om �lbagemelding senest 12. marts.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

<Folke�ngskandidaternes Svar.pdf>

090319 09:25

Re: Folketingskandidaternes svar vedr. vindmøller på Mejl�lak.
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Subject: Re: Folke�ngskandidaternes svar vedr. vindmøller på Mejlﬂak.
From: Morten Siig Henriksen <mshe@syddjurs.dk>
Date: 080319 10:20
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Jeg har det ﬁnt med, hvis jeg kunne stå som et spørgsmålstegn
Venlig hilsen

Morten Siig Henriksen
PUKudvalget
Byrådet
Mobil 29938499
mshe@syddjurs.dk
Syddjurs Kommune • Lundbergsvej 2 • 8400 Ebeltoft • www.syddjurs.dk
Postadresse: Syddjurs Kommune • Byrådet • Hovedgaden 77 • 8410 Rønde

Den 8. mar. 2019 kl. 08.13 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidater !
Tak for jeres svar vedr. vindmøller på Mejlﬂak.
Der er mange spændende kommentarer �l sagen.
Svarene er nu fortolket og indsat i vedhæ�ede tabel.
Vi håber at have forstået svarene korrekt, skulle der være en fejl, beder
om �lbagemelding på de�e, senest den 12. marts, så vi kan få vores lille
blad trykt.
Som nævnt er der mange spændende svar, som vi gerne vil berige vore medlemmer med,
derfor ønsker vi at lægge alle svar op på vores hjemmeside www.odderkystensfaellesudvalg.dk
Hvis man ikke ønsker sit svar på vores hjemmeside, vil vi også bede om �lbagemelding senest 12. marts.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

<Folke�ngskandidaternes Svar.pdf>

090319 09:25

Re: Reminder: Brev til folketingskandidater i Østjylland

1 af 1

Subject: Re: Reminder: Brev �l folke�ngskandidater i Østjylland
From: Michael Nedersøe <pomn@horsens.dk>
Date: 080319 11:11
To: Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>
Jeg skal beklage, at jeg ikke har svaret re�digt.
Det er et nej fra min side.
�
God weekend�
Med venlig hilsen
Michael Nedersøe, byrådsmedlem for Dansk Folkepar� i Horsens og folke�ngskandidat i Østjylland
Søndermarksvej 12D, Sejet
8700 Horsens
Mobil 25388281

Sendt fra min iPhone
Den 2. mar. 2019 kl. 08.51 skrev Odderkystens Fællesudvalg <kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk>:
Kære Folke�ngskandidat !
Den 2. februar og den 23. februar henvendte vi os �l dig, med formål at kende din holdning
�l vindmøllerne på Mejlﬂak.
Henvendelsen er vedhæ�et denne mail.
Svarene bliver oﬀentliggjort i vores blad ODDERKYSTEN, der udgives
i 3000 eksemplarer og udleveres �l fri�dshusejere i langs Odderkysten.
Svaret udgives i tabelform med kolonnerne For, Imod, Ved ikke og Ikke svaret.
Dit svar er vig�gt for fri�dshusejerne i forbindelse med det kommende folke�ngsvalg,
og derfor håber vi, at du vil tage �d �l at svare.
Hvis vi ikke hører fra dig inden 5. marts, vil du blive registreret som Ikke svaret.
Tak for hjælpen og god weekend.
_________________________________________
Med venlig hilsen
Odderkystens Fællesudvalg
Gunner Jørgensen
Tlf.: 8652 3666
Mail: kontakt@odderkystensfaellesudvalg.dk

<Brev �l folke�ngskandidater2019.pdf>
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Folketingskandidater
Inger-Marie Tryde Martensen
Caroline Mathilde Reitzel

Nej
I

F Socialistisk Folkeparti
Kirsten Normann Andersen
Anna Brændemose
Charlotte Broman Mølbæk
Aleksander Myrhøj
Charlotte Vindeløv
Morten Siig Henriksen
Niels Callesøe
Theis Rubinke Sørensen
Jan Tidemand
Paw Amdisen

?
I
I
I
I
?
Nej
?
Nej
?

L Liberal Alliance
Ole Birk Olesen
Jens Meilvang
Iben Høiaas Jeppesen
Jakob Rixen
Ida Korsløkke Bihl

I
Nej
?
I
I

K Kristendemokraterne
Birgit Jakobsen
Esper Thidemann
Isabella Arendt Laursen
Jens Jul Nielsen
Kristian Søndergaard Larsen
Nils-Erik Mulvad
Simon Overby Kristensen
Sven-Erik Jørgensen

I
I
I
Nej
Nej
I
Nej
I

O Dansk Folkeparti
Kim Christiansen
Mette Hjermind Dencker
Hans Kristian Skibby
Claus Kvist Hansen
Steen Thomsen
Knud N. Mathiesen
Ole Revsgaard Andersen
Jakob Søgaard Clausen
Nick Zimmermann
Michael Nedersøe
Steffen Graff Daugaard

I
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej ?
Nej
Nej
I
Nej
Nej

V Venstre, Danmarks Liberale Parti
Anders G. Christensen
?
Birte M. Andersen
I
Britt Bager
Nej
Fatma Yeliz Øktem
I
Heidi Bank
I
Jakob Ellemann-Jensen
I
Karina Rohrberg Jessen
Nej

Side 2

Folketingskandidater
Michael Aastrup Jensen
Simon Ødegaard Simonsen
Troels Lund Poulsen

Nej
Nej
I

Ø Enhedslisten - De Rød-GrønSvar J/NIT/I
Nikolaj Villumsen
Ja
Søren Egge Rasmussen
Ja
Anne Hegelund
Ja
Maja Albrechtsen
I
Maria Temponeras
Ja
Jesper Yde Knudsen
I
Helle Nielsen
I
Karina Hjorth
I
Peder Meyhoff
I
Else Kayser
I
Malene Erenskjold
I
Å Alternativet
Torsten Gejl
Mira Issa Bloch
Nilas Bay-Foged
Rasmus Foged
Birgitte Kehler Holst
HC Molbech
Helle Wium
Carsten Borup
Niels Christiansen
Line Aaen
Peter Barner Steinbrenner

I
Nej
I
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
?
Nej
I

Side 3

