
Referat af generalforsamling i ”landsforeningen mod lavfrekvent støj”, afholdt 

23-08-2017 i Verdenskulturcentret, Nørrebro. 

 

Der var fremmødt 7 personer.  

 

Der var inviteret 196 personer via Facebook. 32 har svaret at de ikke kunne deltage. 

Der var inviteret 75 personer via mail. Afbud modtaget fra tre personer pr. mail. 

 

1. Valg af dirigent 

Der var ikke behov for en dirigent pga. det begrænsede fremmøde. 

 

2. Formandens beretning for 2016:  

Der er i efteråret 2016 udsendt kontingentopkrævning til medlemmer samt 

interessenter der er kommet til siden sidste generalforsamling. Der har siden efteråret 

2016 til juli 2017 været i alt 34 henvendelser på www.lavfrekvent.dk og Nils har sendt 

information ud til disse interessenter. I foreningens register over 

medlemmer/interessenter har vi nu kontakt til 116 personer, hvoraf 84 har opgivet 

deres mailadresse. 

I året 2016 er der registreret alt 9 betalende medlemmer ( i 2015 = 12, 2014 = 14). 

Der er modtaget 5 indbetalinger for den kommende kontingentperiode (2017-18)  

På facebook er der løbende blevet informeret om vores arbejde. Vi har nu rundet de 

196 gruppemedlemmer, hvilket må siges at være en succes. 

 

Der er nogle gode indlæg imellem, og det er også tydeligt at vores fælles frustration/ 

desperation får flere og flere til at melde sig ind i facebook gruppen. 

Der bliver tilmeldt ca. 2-3 nye medlemmer til gruppen pr. måned. 

 

Foreningen har i maj 2016 indkøbt en UMIK-1 mikrofon der kan måle lavfrekvent støj. 

Pt. mangler foreningen dog at indkøbe en I-pad, hvor der skal installeres et 

købeprogram der kan monitorere lavfrekvent lyd. Der mangler også at blive indkøbt en 

transportkuffert der skal beskytte mikrofon og I-pad. Endvidere skal der skrives en 

kortfattet manual til brug af udstyret, før et fungerende system kan udlånes til 

medlemmerne. 

 

I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen 2017, er der udsendt indkaldelse 

via 65 mails og 5 breve. Endvidere er alle facebook-gruppens medlemmer blevet 

indkaldt på facebook (oprettet som en begivenhed). 

 

Støjsagen – responsum – hvor langt er vi ? – Kenn informerede om dette punkt. 

 

Kort fortalt er sagen mod miljøstyrelsen opstået idet de godkendte grænseværdier 

ligger alt for højt. Dette bevirker at der hver gang der foretages en måling, kommer 

http://www.lavfrekvent.dk/


resultater der ligger under dette niveau og så er der jo ikke noget problem! (ifølge 

Miljøstyrelsen). For at få rettet op på dette skal der føres en sag mod miljøstyrelsen. 

 

Vi er nået til det punkt at der foreligger et responsum. Harlang vil kunne føre sagen 

videre såfremt der kan produceres 10 sager, hvor Harlang betinger sig kr. 10.000 pr. 

sag. Med 10 undersøgelser gennemført i hånden vil der kunne rejses en sag mod 

Miljøstyrelsen. 

3. Regnskabet 2016. 

Vi er en meget lille forening og har derfor også et meget begrænset regnskab. 

Regnskab følger kalenderåret. 

Post 2016 
(01.01 – 31.12) 

Indtægter 2.750,- 

Udgifter 2.869,5 

Balance 10.057,43 

 

Balance pr.: 31-12-2016 er således: kr. 10.057,43 

 

Noter til regnskabet: 

Der er i perioden 01.01.2016 – 31.12.2016 konteret indtægter for i alt 9 medlemmer á 

kr. 250  = kr. 2.250,- 

Hertil kommer en frivillig donation på kr. 500,- fra et af vore medlemmer. Tak ! 

I alt bliver dette: 2.250+500 = kr. 2.750,- 

 

I perioden 01.01.2016 – 31.12.2016 er der konteret udgifter for i alt kr.:  2869,5 

Disse udgifter er dokumenteret ved posterne 16 – 23, gengivet herunder. 

 

 
 

16 = Lightning til USB stik (forbindelse ml. UMIK-1 og iPad) 

17 = UMIK-1 mikrofon 

18 = Importskat på køb i udlandet (mikrofon leveret fra Hong Kong) 

16 

17 
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20 
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23 

Bilagsnumre 



19 = Frimærker 

20 = Møde i foreningen - mødelokale 

21 = Hjemmeside kontingent 

22 = Generalforsamling i foreningen – mødelokale 

23 = Forplejning v. generalforsamling - drikkevarer 

4. Indkomne forslag: 

Bestyrelsen er fremkommet med følgende forslag / tilføjelse: 

 

I vedtægterne står der pt. følgende: 

§ 3. Som medlem kan optages enhver, der går ind for foreningens formål, og betaler 
det fastsatte kontingent. (250 kr. om året). Medlemmer hæfter kun for deres 
kontingent. 

 

Forslag (tilføjelse til vedtægternes §3): 

§3.1 Hvervene som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnede. Bestyrelsesmedlem 

og revisor er kontingentfrie som vederlag. 

 

Afstemning om forslag ”tilføjelse til §3 ”: 

For: 7 Imod: 0 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingentbetaling (250 kr /år) for 2017/18. 

For nuværende fastholdes kontingentet, men foreningen vil arbejde målrettet på at 

skaffe flere medlemmer på alle mulige måder, således at kontingentet muligvis kan 

sættes ned når der er en god balance mellem antallet af medlemmer og foreningens 

økonomi. 

 

6. Valg til bestyrelsen: 

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. 

Nils modtager genvalg - valgt 

Kenn modtager genvalg - valgt 

 

Indvalgt nyt bestyrelsesmedlem: 

Pia Jacobsen – velkommen.  - (Pia.jacobsen@protonmail.com) 

 

7. Evt. 

Vi debatterede om hvilke muligheder der er for at finde de kr. 100.000 (10 x 10.000) der 

reelt skal bruges for, at sagen kan komme videre til Civilstyrelsen. 

Der kan søges i nogle fonde, som kan give tilskud til sagen, f.eks.: 

- Støjforeninger – som muligvis vil være med til at støtte sagen 
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- Borgerforeninger (utilfredse borgere der organiserer sig). 

- Fonde med fokus på retssikkerhed, sundhed, miljømedicin, miljø, byplanlægning og 

byggeri.  

 

Bestyrelsen har en klar opfordring til medlemmer og interessenter om at maile 

kontaktoplysninger om personer med fondsviden og sympati for vores Forening. 

Jo flere personer vi kan få engageret i foreningens arbejde, des lettere vil det være at 

finde de (mange) penge der skal bruges for at komme videre med sagen. 

 

 

Nils demonstrerede UMIK-1 mikrofon samt iPad med tilhørende software. 

 

Beskrivelse: 

Mikrofonens følsomhed og målesikkerhed er verificeret af producenten. Hver mikrofon har 

et unikt serienummer der ved brug af programmet sammenlignes med producentens 

database (registrering), så kalibrering af mikrofonen passer sammen med producentens 

data. 

 

Målinger kan give en indikation på at der er lavfrekvent støj. Der måles både frekvens 

(Hertz) og lydtryk (Decibel). Når der måles kan man sætte systemet op til at måle helt ned til 

1 Hertz. Typisk vil lydniveauet være underestimeret. 

 

Der var enighed balnd de fremmødte om, at der skal indkøbes en iPad med tilhørende 

dataabonnement (sim-kort) således, at optagelser (billeder af målinger) kan geotagges 

(stedfæstes). 

iPad udlånes til medlemmer mod despositum på kr. 1.000 som tilbagebetales ved aflevering 

af udstyret til udlåneren. 

Udover instruktionsmanualen skal der laves en brugervenlig manual og en video der skal 

kunne føre brugeren gennem funktioner og opsætning således at enhver der låner kan få 

systemet til at fungere. 

Nils undersøger priser på iPad der opfylder foreningens behov. 

  

Pia Jacobsen fremviste app´en VIB – sensor (som findes både til Android og iPhone). 

Beskrivelse: 

VIB sensor – gratis måler til android/iPhone der kan give en ide om der er meget eller lidt 

støj og på hvilke frekvenser (Hertz). 

Typisk vil lydniveauet være underestimeret. Mail fra programmet med resultatet koster 10 

kr. pr. måling. 

 

 

 



Facebook gruppen: 

Gruppen er desværre ved at udvikle sig i en kedelig retning, hvor der er mere mudder-

kastning end reel oplysning til de støjplagede der henvender sig. 

 

Endvidere er gruppebeskrivelsen for nylig ændret af en af gruppens administratorer (Kurt), 

så der sættes lighedstegn mellem lavfrekvent lyd og ”the hum”. Dette er en betragtning der 

må stå for Kurts egen regning. Følgelig har nogle af gruppens medlemmer ikke længere følt 

sig velkomne, og andre har direkte meldt sig ud. Bestyrelsen mener at denne adfærd er 

skadelig for foreningens image, idet en del medlemmer på Facebook gruppen også har 

kendskab til foreningens aktiviteter.  

 

Vi diskuterede hvad vi kunne gøre fremadrettet for at forhindre noget lignende, og kom 

frem til følgende: 

- Den originale beskrivelsen af facebookgruppen skal tilbage på facebook. 

- Beskrivelsen skal kun omhandle de gener man som støjplaget er plaget af. 

 

Facebook er til for lidelsesfæller der sammen kan udtrykke deres frustrationer. 

Facebook skal også bruges til at finde folk der mener at det er en værdig sag og som er 

villige til at gøre noget aktivt. F.eks. at være med til at søge midler, donere penge eller lign. 

Så vi kan få sagen ført videre. 
Efter generalforsamlingen er beskrivelsen rettet tilbage og Kurt har forladt gruppen. 

 

Hjemmesiden: 

Hjemmesiden blev kort gennemgået og to fremmødte meldte sig til at være 

kontaktpersoner/tovholdere på lokalgrupper: 

 

Hovedstadsområdet: Kirsten Felding - lavfrekvent.tovholder.kbh@gmail.com  

Odense:  ullavknudsen@gmail.com 
Er rettet på hjemmesiden (pr. 24-08-2017) 
 

På hjemmesiden vedr. ”bliv medlem” skal der lige rettes lidt tekst så det ikke er forvirrende: 
Såfremt du ikke ønsker at være medlem, er du meget velkommen til at støtte foreningen økonomisk ved at 

indbetale et valgfrit beløb på ovenstående konto. 

Rettes til: 

Bidrag udover kontingentet, ønskes venligst indbetalt med adviseringen "bidrag". Dette for at lette 

regnskabsdelen. Er rettet (pr. 24-08-2017) 
 

Kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer skal opdateres. 
Er rettet (pr. 24-08-2017) 
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