
Vordingborg 14-09-2015 

Referat af generalforsamling i ”landsforeningen mod lavfrekvent støj”  
 
Dato:  31-05-2015. Kl. 17-20.  
Fremmøde:  4 medlemmer lagde vejen forbi Verdenskulturcentret. 
 Nils, Kenn, Jan og Denize 
 
1. Valg af dirigent  
Dette punkt blev ikke nødvendigt pga. det begrænsede deltagerantal 
 

2. Formanden aflægger beretning  
Formandens beretning for året 2014-15:  

I november 2014 blev der udsendt et nyhedsbrev, hvor medlemmer og interesserede blev 
informeret om vores status pt. Interesserede blev samtidig opfordret til at melde sig ind. 
 
Der er sendt et almindeligt brev ud til folk der enten ikke har mail eller, hvor vi ikke har haft 
andre muligheder for kontakt. 
Nyhedsbrevet er udsendt til i alt: Mail (45) og post (9) 
Respons på nyhedsbrevet har været at der i løbet af året november 2014 til maj 2015 er 
registreret alt 18 betalende medlemmer ( i 2013 var der 20 medlemmer). 
 
På facebook er der løbende blevet informeret om vores arbejde. Vi har nu rundet de 70 

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. 

 
I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen 2015, er der udsendt indkaldelse via 
50 mails og 9 breve. Endvidere er alle facebook-gruppens medlemmer blevet indkaldt på 
facebook. 
 
 

 

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

Vi arbejder stadigvæk sammen med Harlang, men vi har desværre oplevet, at Harlang på 
baggrund af sagens omfang, nu er begyndt at kræve flere beviser – klagesager der er 
gennemført hele vejen gennem det normale klagesystem. Harlang har i den forbindelse 
tilbudt at hjælpe med gennemførelse af klage-delen på sådanne sager til en ”reduceret pris 
på kr. 10.000 pr. sag”. Vores umiddelbare vurdering er, at det ikke er penge som menige 
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medlemmer råder over, og vi har derfor selv igangsat en kampagne med vores eget forsalg 
til klagebrev til kommunen. 
 
Vi opfatter ikke Harlangs krav om 10.000 pr. sag som et ultimatum, men vi kan da godt 
frygte at det er skruen uden ende, hvis vi først går med på de præmisser. 
 
 
 
Nils fortsatte herefter med at fortælle om effekten af det konkrete klagebrev… 

I december 2014 har Kenn og Nils i fællesskab forfattet et forslag til ”klagebrev til xx 
Kommune”, hvori der er opstillet ønsker, krav samt myndighedsreferencer, der burde 
resultere i at der rekvireres en støjmåling med akkrediteret udstyr og personale i den 
kommune man henvender sig til. 
Desværre har vi ikke hørt ret meget fra vores medlemmer siden vi udsendte dette forslag til 
klage, så vi ved rent faktisk ikke om det har ”virket” efter hensigten. 
Nils har fået Vordingborg Kommune til at rekvirere en akkrediteret måling i hjemmet, men 
resultatet var noget nedslående. En værdi på 2,7 dB(A)  (Leq), hvilket dog endnu engang må 
tages som et bevis på, at målemetoden samt den korrektion som miljøstyrelsen anbefaler 
ikke har hold i virkeligheden. 
 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
Regnskabet 2014-2015: 

Vi er en meget lille forening og har derfor også et meget begrænset regnskab. 
 
For at lette den regnskabstekniske del, har Nils på bestyrelsens vegne besluttet at det kun er 
regnskabet for perioden 1. juni 2014 til 31 dec. 2014 der fremlægges ved denne 
generalforsamling. 
 
Begrundelse: 

Da datoen for generalforsamlingen varierer, kompliceres regnskabet unødigt af en skiftende 
skæringsdato, mens d. 31. december altid ligger fast. Derfor vælges denne dato som 
referencepunkt for fremtidige regnskaber. 
Ændringen i regnskabsparksis betyder, at vi fremover kommer til at følge kalenderåret ved 
regnskabsfremlæggelsen på den årlige generalforsamling, og således fra 2016 får mulighed 
for at se på et helt års indtægter og udgifter.  
 

 

Noter til regnskabet: 

Der er i perioden 01.06.2014 – 31.12.2014 konteret indtægter for i alt 15 medlemmer á kr. 
250  = 3.750,- 



Vordingborg 14-09-2015 

Hertil kommer en frivillig donation på kr. 250,- fra et af vore medlemmer. Tak! 
I alt bliver dette: 3750 + 250 = kr. 4.000,- 
 
I perioden 01.06.2014 – 31.12.2014 er der konteret udgifter for i alt kr.:  1.218,- 
Disse udgifter er dokumenteret ved bilagene 4 -11. 
 
 

Post 2013 2014 (kun til 31.12) 

Indtægter 5.000,- 4.000,- 
Udgifter 320,07 1.218,- 
Balance 4.679,93 7.461,93 
 
Balance pr.: 31-12-2014 er således: kr. 7.461,93 
 
Hertil kan det oplyses, at der i foråret 2015 er indbetalt kontingenter for 2015 fra foreløbig 3 
medlemmer. 

4. Indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag.  

5. Fastsættelse af kontingent  
Kontingent fastholdes på kr. 250 pr år. 
Kontingentperioden er 1. januar til 31. december – kontingent opkræves hvert år efter 
generalforsamlingen i maj/juni. 

 
6. Valg af bestyrelse m.fl.  
Jan Henrik Hansen, Kenn Klinthøj og Nils Berthelsen er på valg – ønsker genvalg – blev alle 
genvalgt. Der er fortsat delt lederskab i foreningen. Ulrikke er stadigvæk suppleant. 
 
7. Evt. 
Efter de ordinære punkter på dagsorden var gennemgået blev der tid til at diskutere 
foreningens status og fremtid. 
 
Vi diskuterede nedenstående punkter, som vi alle mener, bør være en del af prioriteringen 
inden næste generalforsamling i 2016. 
 

1) Vi har formuleret et ”klagebrev til xx kommune”, men der mangler et ”klage over 
afgørelsen” brev…. Nils og Kenn vil arbejde på at formulere et sådant brev der bl.a. 
skal indeholde en klar anfægtelse af MO97. 

2) Hjemmesiden skal længere op på Google søgemaskinen (Jan) 
3) Kenn vil efter sommeren forfatte et udkast til en kronik, der skal publiceres i flere af 

de landsdækkende aviser. 



Vordingborg 14-09-2015 

4) Næste møde (f.eks. i Odense). Der er nogle medlemmer der arbejder på et sådant 
møde, men der er endnu ikke en fastlagt dato. 

5) Vi vil endnu engang gøre folk opmærksomme på, at Harlang gerne vil hjælpe med 
klageprocessen. Det koster stadigvæk kr. 10.000 pr. klagesag. 

6) Der findes søsterforeninger i udlandet. Det blev diskuteret om der evt. kan 
koordineres noget med sådanne foreninger, men da målemetoden der benyttes i 
danmark er forskellig fra den der benyttes andre steder, vil det være svært at finde 
sammenlignelige sager. 

7) Det blev diskuteret om der er nogen der har prøvet at låne Henrik Møllers måler? 
 
Punkter fra 2014 (grøn farve = projektet er igangsat siden sidste generalforsamling) 
 
Kontakt til offentligheden / medier: 
Hvad er det vi vil sige? 

- Offentligheden er ikke tilstrækkelig bekendt med de effekter der er af at blive udsat 
for lavfrekvent støj. 

- Generel oplysning til befolkningen (Alle bliver påvirket af lavfrekvent støj (Kerstin 
Persson)  

- Kraftvarmeværker KAN støjdæmpes. Det er et spørgsmål om økonomi og 
befolkningens sundhed 

 
Hvad er vigtigt: 

- Vi skal have styr på facts – især hvis/når vi går til medierne. 
- Kan vi få Henrik Møller til at stille op til en debat? 
- Vi skal have den personlige historie med - det skal være vedkommende 
- Hvordan ”behandler” myndighederne danskere der er påvirket 

  
Synlighed i omverdenen: 

- Et nyt domæne er købt, så vi har en officiel hjemmeside. Den vil fremadrettet 
hedde – www.lavfrekvent.dk  

- Vi skal gøre mere for at udbrede budskabet omkring lydproblemet. 
- Facebook, nyhedsbreve, artikler mm. er kun ”små” pip i debatten – men det er 

nødvendigt for at holde liv i debatten. 
- Det store ryk kommer først når vi stævner staten. 

 
 
Bestyrelsen takker for god ro og orden. 
 
På bestyrelsens vegne 
Nils Berthelsen 
 
Bestyrelsen – 2015: 
Nils Berthelsen nils.berthelsen@gmail.com 
Kenn Klinthøj Kennbirger@mail.dk 
Jan H. Hansen jan.Henrik.Hansen@mail.dk 
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