
Dagsorden for generalforsamling i  

”landsforeningen mod lavfrekvent støj” 

18-06-2019 

 

 

1. Valg af dirigent  

2. Formanden aflægger beretning  

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab  

4. Indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Valg af bestyrelse m.fl.  

7. evt. 
 

- Lydmålingsudstyret med brug af iPad + UMIK-1 mikrofon demonstreres 

af Nils 

  



Valg af dirigent: 

Kenn tilbød at være ordstyrer på dette års Generalforsamling. 

Der var i alt 8 fremmødte. 

 

Formandens beretning for 2018:  

 

Der er i efteråret 2018 udsendt kontingentopkrævning til medlemmer samt interessenter 

der er kommet til siden sidste generalforsamling. På www.lavfrekvent.dk  har vi fået en del 

henvendelser efter at siden kom op at køre igen. 

I foreningens oversigt over medlemmer/interessenter har vi nu kontakt til 135 personer, 

hvoraf 100 har opgivet deres mailadresse. 

 

I kontingentperioden 2018/19 er der registreret alt 14 betalende medlemmer. 

 

Der er ikke modtaget indbetalinger for den kommende kontingentperiode (2019/20)  

På Facebook er der løbende blevet informeret om vores arbejde. Vi har en stabil tilvækst 

(19% pr. år) og har nu rundet de 300 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 fortsat tilmeldt ca. 3-5 nye medlemmer til gruppen pr. måned. 

 

I 2018 har foreningen indkøbt, en iPad samt transportkuffert til brug sammen med UMIK-1 

mikrofon. Der er efterfølgende blevet etableret en udlånsaftale, hvor medlemmer af 

foreningen kan låne udstyret i op til 14. dage mod betaling af et depositum på kr. 1.500. 

 

I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen 2019, er der udsendt indkaldelse via 

100 mails. Endvidere er alle facebook-gruppens medlemmer blevet indkaldt på facebook 

(oprettet som en begivenhed). 

 

http://www.lavfrekvent.dk/


2018 var generelt et år med lavt aktivitetsniveau i foreningen (der savnes flere engagerede 

folk der vil være med til at gøre en indsats for foreningen – stor som lille). Skriv til 

bestyrelsen hvis du vil hjælpe.  

Nils fik skrevet to oplæg til det nyoprettede stresspanel, dog uden den store efterfølgende 

respons. Stresspanelet mener åbenbart at det mere er ”forældreintra” der stresser 

befolkningen, end dybe brummelyde der holder folk vågne…… 

Som vanligt har der været meget stor aktivitet på facebook. 

Pia Jacobsen og Gerhard Ingemann har haft en del rigtig gode indlæg og indspark i debatten, 

både ved henvendelse til diverse ”ansvarlige” politikere, embedsmænd mv. I slutningen af 

2018 valgte Pia af personlige årsager at trække sig fra Facebook gruppen. 

 

Kenn vil informere om støjsagen – er der kommet fremdrift i sagen i 2018? 

 

Fremadrettet mål: 

 

 

Regnskabet 2018. 

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

Regnskab følger kalenderåret. 

Post 2018 
(01.01 – 31.12) 

Indtægter 1.700,- 

Udgifter 3.705,- 

Balance 10.188,43 

 

Balance pr.: 31-12-2018 er således: kr. 10.188,43 

 

Noter til regnskabet: 

Der er i perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 konteret indtægter for i alt 14 medlemmer 

(enkelte har betalt kr. 250 i kontingent pga. gl. kontingent beløb). 

 

I perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 er der konteret udgifter for i alt kr.:  3.705,- 

Disse udgifter er dokumenteret ved posterne 31 – 39 , gengivet herunder. 



 
 

31 = Kortgebyr – Nordea   

32 = Frimærker 

33 = Hjemmeside kontingent 

34 = Indkøb af iPad (til brug med UMIK-1 mikrofon) 

35 = Generalforsamling i foreningen – mødelokale 

36 = Forplejning v. generalforsamling – drikkevarer –returvare 

37 = Opgradering af hjemmeside på bricksite.com 

38 = Indkøb af kuffert til iPad + mikrofon m.m. 

39 = Kontogebyr for foreninger (varslet i sept. 2018) 

Indkomne forslag: 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentbetaling (100 kr. /år) for 2019/20. 

Vedtaget! 

 

Valg til bestyrelsen: 

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. 

Nils Berthelsen – Genvalgt. 

Kenn Klinthøj – Genvalgt. 

Gerhard Ingemann Nielsen – Genvalgt. 

 

 

  



Evt. Listen fra 2018 blev gennemgået og justeret. Nedenstående liste er ikke opsat i 

prioriteret rækkefølge. 

 

Hvad skal vi gøre: 

1) Trygansøgning,  

2) Kontakte miljøuddannelse og spørge om de har lyst til at lave et projekt om 

lavfrekvent støj – kan f.eks. være en Ph.d. men også mindre kan gøre det. 

3) Myndighederne skal erkende at der er et problem. 

4) Gøre andre folk mere opmærksom på problemet. Fortælle hvordan det kan påvirke 

hele befolkningen. 

5) På Facebook er der firmaer der slår sig op på at måle lavfrekvent lyd. Kan vi være 

med til at anbefale firmaer der kan måle støj (akkrediteret)? 

6) En akkrediteret måling koster hurtigt 20.000, men vi kan komme med indikative 

målinger der bekræfter at der er et støjproblem, hvor man bor. 

7) Bruge vores udstyr (iPad+ UMIK-1 mikrofon) 

8) Aflastningssteder. Prøve at finde steder rundt om i landet (hvis de findes) hvor man 

kan være i fred. 

9) Samle saglig information og dokumentation. 

Fakta på området / enighed på definitioner, målemetoder, simpel fysik. 

10) Jura og atter jura – det er gennem jura at vi kan få ændret noget. 

11) Pressen. Tidligere blev der fokuseret ensidigt på Infralyd. Der er aldrig blevet fundet 

infralyd i boliger, men derimod masser af lavfrekvent lyd. 

Man skal kunne tilgå et fakta bibliotek, så man kan være godt klædt på når pressen 

bliver interesseret i vores problematikker.  

12) Vi skal bruge en skriftlig plan for hvem gør hvad. 

13) Holde møder – bruge vores tovholdere – samle mere viden. 

14) FB-gruppen ”Nej tak til vindmøller ved Juellund” 

15) Henvise til www.hjernetræning.dk  (H.Taastrup og Odense) 

16) Hvad siger WHO til de mange oplevelser folk har med lavfrekvent støj. WHO har sat 

luftforurening øverst og lige nedenunder er støj. 

17) Hjælpemidler her og nu. Ørepropper, meditation, hypnose. 

 

Der er mange opgaver der kan tages fat på, men der savnes flere engagerede folk der vil 

være med til at gøre en indsats for foreningen – stor som lille). Skriv til bestyrelsen hvis du 

vil hjælpe. 

 

  

http://www.hjernetræning.dk/


Fremvisning af måleudstyr (nils): 

Nils fremviser igen UMIK-1 mikrofon samt foreningens iPad med tilhørende software. 

Der mangler fortsat at blive indkøbt følgende: 

- SIM-kort til iPad (er det nødvendigt? – vi kan få oplyst adresse på dem der låner 

udstyret) SIM-kortet skal bruges til at geo-tagge (lokalisere) hvor de enkelte billeder 

fra programmet ”Signal Scope Pro” er taget. 

 

 

Hjemmesiden: 

”www.lavfrekvent.dk” bliver jævnligt besøgt - Statistik på siden er meget simpel (kan kun 

vise data for én uge af gangen). 

 

 

Facebook: 

Facebook skal fortsat 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. 

 

Tovholdere på lokalgrupper: 

 

Hovedstadsområdet: Kirsten Felding - Kirsten.felding@gmail.com  

Øvrige Sjælland: Nils Berthelsen – nils.berthelsen@gmail.com 

Odense:  Ulla Knudsen - ullavknudsen@gmail.com 

Kolding/Egtved: Kim steinbach – ulvekim@jubii.dk 

 

 

Tak for fremmødet. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Nils Berthelsen, Kenn Klinthøj og Gerhard Ingemann Nielsen 
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