
Referat fra generalforsamling i 
”landsforeningen mod lavfrekvent støj” 

Afholdt 13-09-2016 

 
1) Valg af dirigent 

Der var mødt 5 personer op til GF, så det blev besluttet at dette punkt ikke var nødvendigt 

 

2) Formandens beretning for året 2015-16: 
 

Der er i efteråret 2015 udsendt kontingentopkrævning til medlemmer samt interessenter der 

er kommet til siden sidste generalforsamling. Der har siden efteråret 2015 været i alt 16 

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 87 personer, hvoraf 

65 har opgivet deres mailadresse. 

 

I 2015 er der registreret alt 12 betalende medlemmer ( i 2014 var der 18 medlemmer). 

Der er modtaget 2 indbetalinger for den kommende kontingentperiode. 

 

På facebook er der løbende blevet informeret om vores arbejde. Vi har nu rundet de 125 

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 2016, 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. 
Kenn berettede om sagen med Harlang samt den oprindelige indgangsvinkel til støjsagen. 

Indsamlingen af penge blev i sin tid igangsat med det formål, at Harlang fik penge til at 

skrive responsum som skal indgives til civilstyrelsen, med henblik på opnåelse af fri proces. 

 

Harlang har udarbejdet et 36 siders responsum, eksklusiv bilag, der blev fremlagt til 

gennemsyn på generalforsamlingen. 

 

Harlang ønsker yderligere at føre 10 sager for vores medlemmer, med det formål at skaffe 

yderligere bevismateriale til argumentation i vores sag. Der er allerede indleveret mange 

sager og beviser. Harlang vil således føre de 10 sager igennem klagesystemet fra kommune til 

klagenævn osv. Harlangs pointe er, at bevise at klagesystemet ikke gavner os støjplagede, og 

at vores retsstilling er fraværende i praksis. Alle 10 sager vil med højst sandsynlighed blive 

http://www.lavfrekvent.dk/


afvist, og derved vil vi/Harlang få ret i vores påstande om at klagesystemet er udueligt, når vi 

klager over lavfrekvent støj. Disse afslag vil blive vedlagt responsum som beviser til 

Civilstyrelsen, og vil hjælpe på argumentationen på at få fri proces i Civilstyrelsen. 

 

For denne ydelse vil Harlang opkræve 10.000 kr. pr. sag, (i alt 100.000 kr). Bestyrelsen synes 

godt om ideen, men har argumenteret overfor Harlang at pengene er små hos vores 

medlemmer. Blandt andet derfor står sagen i stampe. 

 

Opnås der fri proces hos Civilstyrelsen, vil alle få deres indbetalte penge tilbage. Dette er et 

ufravigeligt princip hos Civilstyrelsen. 

 

Alle har en mening om advokat Harlang. Men han var den eneste blandt 4, såkaldte 

topadvokater, der ville tage sagen for os. 

 

Vi talte på generalforsamlingen om, at det er vigtigt at klage videre, selvom kommunen i 

første omgang har sagt at der ikke er noget problem. 

 

Netop når kommunen siger, at der ikke er noget problem, bliver det juridisk vigtigt at 

man klager videre. Man skal klage over afgørelsen, for at Harlang er i stand til at bruge 

og bringe alle afslagene videre til civilstyrelsen. 
 

Medlemmer af foreningen opfordres til at checke deres tidligere korrespondance med 

kommunen, og sikre sig at kommunen har overholdt deres oplysningspligt. Hvis ikke 

kommunen har oplyst om hvor man kan klage over kommunens afgørelse, skal man klage 

over dette til kommunen, og bede om hvor man kan indgive klage over kommunens 

afgørelse. Dette er kommunen forpligtet til via lovgivning. 

 

Alle medlemmer opfordres til at sende deres klagesag til Nils eller Kenn, som så vil 

viderebringe dette til Harlang, så han kan bruge det til yderligere bevismateriale. 

 

 

 



3) Regnskabet 2015. 
Vi er en meget lille forening og har derfor også et meget begrænset regnskab. 

 

Ved forrige generalforsamling blev det besluttet, at ændre regnskabspraksis, således at 

regnskab følger kalenderåret. 

Ved nærværende GF kan vi derfor nu præsentere regnskabet for hele 2015. 

 

Noter til regnskabet: 
Der er i perioden 01.01.2015 – 31.12.2015 konteret indtægter for i alt 12 medlemmer á kr. 

250  = kr. 3.000,- 

Hertil kommer en frivillig donation på kr. 250,- fra et af vore medlemmer. Tak ! 

I alt bliver dette: 3000 + 250 = kr. 3.250,- 

 

I perioden 01.01.2015 – 31.12.2015 er der konteret udgifter for i alt kr.:  695,- 

Disse udgifter er dokumenteret ved posterne 12 – 15, gengivet herunder. 

Post 2013 2014 (kun til 

31.12) 

2015 

(01.01 – 31.12) 

Indtægter 5.000,- 4.000,- 3250,- 

Udgifter 320,07 1.218,- 695,- 

Balance 4.679,93 7.461,93 10.016,93 

 

Balance pr.: 31-12-2015 er således: kr. 10.016,93 

 

 
 

 



4) Indkomne forslag: 
1) Der er kommet et forslag til en præcisering af foreningens vedtægter, fra et af 

foreningens medlemmer: 

 

  

Hej Nils 
 
Mit forslag kan evt. være. Medlemmer hæfter kun for deres kontingent. 
 
Venlig hilsen 
Nette Vollemann 

 

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). 
 

Forslag (tilføjelse til vedtægternes §3): 

§ 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. 
 

Afstemning om nærværende forslag til præcisering: 

For:  5 Imod:  0 
Forslaget er hermed vedtaget. 

 

2) Kenn og Nils foreslår at der afholdes et møde med Adv. Harlang 

 

På mødet forventes det, at Harlang vil redegøre for vores medlemmers situation og komme 

med deres bud på, hvordan vi kommer videre i sagen. 

Vi vil naturligvis gerne stille nogle spørgsmål til Harlang, og de spørgsmål skal vi 

formulere i dette forum. 

 

Under pkt. 2 har Kenn redegjort for hvordan vi kommer videre med sagen. Der er pt. ikke 

nogen yderligere anledning til at afholde møde med Harlang, da der så vidt bestyrelsen er 

orienteret ikke er nogen medlemmer der på nuværende tidspunkt har klaget over 

kommunens afgørelse i netop deres sag. 

Hvis der foreligger sådanne klager fra medlemmer, skal i sende dem til Nils eller Kenn, så 

vil vi viderebringe dem til Harlang. 

 

 

 

 

 

 

Lydmålerudstyr: 

På GF blev der rejst dette spørgsmål: 

Er der mulighed for, at det måleudstyr foreningen råder over kunne akkrediteres (eller det 

princip der benyttes ved målingen – I-Pad, software og mikrofon)? 

 

Bestyrelsen vil se på denne mulighed når måleudstyret er indkøbt og afprøvet. 

 



 

5) Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentbetaling for 2016. 

Vedtaget 
 

6) Valg til bestyrelsen: 
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. 

Nils blev genvalgt (mail: nils.berthelsen@gmail.com  - tlf.: 93 566 490) 

Kenn blev genvalgt (mail: kennbirger@mail.dk  -  tlf.: 50 518 766) 

 

7) Evt. 

 

Forslag. 
 

1) Lægge opgaver op så der bliver mulighed for at byde ind på løsning af en konkret 

opgave. f.eks. anskaffelse af I-pad  - Hvem byder ind på denne opgave? – Skriv en 

mail til Nils eller Kenn. 
 

2) Lokalgrupper kunne selv få udstyr så de kunne måle lokalt. 

 

Vi mener at der er alt for lidt engagement i foreningens arbejde. 

Mere engagement kræver at der bliver satset lokalt, og det tror vi kan lykkes, hvis der 

oprettes lokale grupper, hvor støjplagede kan snakke sammen og forhåbentlig få flere 

støjplagede til at stå frem. 

 

Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmer i de større byer til at skrive en mail til Nils, 

hvor de melder sig som tovholder på en lokalgruppe. Nils vil herefter skrive ud til de 

medlemmer der bor i nærheden, så der etableres kontakt blandt gruppens medlemmer. 

For eksempel vil en cirkel med radius på 20 km målt fra det centrale Odense, kunne 

bringe 6-7 medlemmer/interessenter i kontakt med hinanden. 

 

Hvis der er andre der ønsker at stifte en lokalgruppe i mindre bysamfund (der jo også 

oplever støjgener) så tøv ikke med at skrive en mail til Nils. 

 

 

3) Kort med medlemmer i lokale områder på hjemmesiden 

Visning af plagede områder og mindre plagede områder 

Visning af resultater (undersøgelser) på et lignende kort. 

 

En prik skal vise medlemmers adressekoordinanter og medlemsnummer benyttes til at 

danne GIS kort.  (Nils) 

 

Denne metode er måske en mulighed for at etablere en tovholder for hvert af de udpegede 

lokalområder. 

 

En anden form for indblik i hvad der sker i lokalområdet vil være stimulerende for 

engagementet. 
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