
Ønsker du medindflydelse og lokalt ejerskab?  

 
Baggrund for en evt. oprettelse af Energiforening 
  
I øjeblikket er der flere projektudbydere, der ønsker, at etablere vedvarende energianlæg i vores lokalområde.  
Projekterne er mange, intentionen bag er god, men er den lokale opbakning tilstede?  
 
Den forening vi foreslår oprettet er ikke ment som et for eller imod opførslen af anlæggene, men derimod udtryk for et 
ønske om at sikre, at lokalområdet får en fælles stærk stemme, og dermed indflydelse i forhold til de projekter, som 
kommunen bliver præsenteret for.  
Foreningen ønsker ikke at spolere ideerne, som projektudbyderne kommer med. Det vi ønsker er derimod i dialog med 
dem, sammen at finde løsninger i forhold til, hvordan lokalsamfundet kan opnå et større lokalt medejerskab i 
projekterne. Ud over ejerskab ønsker foreningen også at arbejde mod større indflydelse på projekternes størrelse og 
placering.  
Foreningen vil ikke kræve penge op af lommen på dens medlemmer, men vil i stedet forsøge i samarbejde med Bjørn 
Holmgaard, der har arbejdet på lignende projekter før, at opnå finansiering fra pengeinstitutter og/eller 
investeringsselskaber til at sikre en større lokal ejerandel i de ansøgte projekter, således at lokalsamfundet derigennem 
kan opnå et større afkast, som kan tilgodese det lokale foreningsliv, lokale forretningsdrivende, diverse arrangementer 
osv.  
Foreningen skal have en bestyrelse, som vælges på en stiftende generalforsamling. Bestyrelsen skal varetage arbejdet 
med politikere og projektudbydere for at sikre de bedst mulige aftaler for lokalområdet. Disse aftaler vil derefter blive 
sendt ud til afstemning blandt energiforeningens medlemmer.  
Som medlem forventes det ikke, at man involverer sig 100% i alle projekter, men at man ved hver afstemning afgiver 
sin stemme. Dette for at foreningen kan stå stærkest muligt i dialogen med både politikere og projektudbydere, ved 
reelt at repræsentere alle medlemmernes ønsker i forhold til udviklingen.  
 
Foreningens formål er, at man via demokratisk afstemning blandt foreningens medlemmer, kan opnå de bedst mulige 
vilkår for lokalbefolkningen, samt sikre at projekterne bliver til gavn for flest mulige lokalt og dermed en succes for 
både udbydere og lokalsamfund.  
 
Hvad har de opnået på Ærø?  
Et eksempel på, at det kan lade sig gøre kan ses på Ærø: Borgerne på Ærø er gået sammen i en lokalforening og fik 
gennem samarbejde med Bjørn Holmgaard, projektudvikleren til at acceptere en 30-40% lokal ejerandel af en samlet 
park på omkring 40 hektar. Dette betyder, at Ærø kan se frem til ca. 3 mio. kr. om året i de næste 30 år. Penge som 
efterfølgende kan gå til den grønne omstilling af øens energisystem, tiltrækning af turister, tiltrækning af nye borgere, 
udvikling af eksisterende foreningsliv osv. 

  
Hvad skal du gøre? 
Såfremt du ønsker at bakke op om vores lokalområde, og hvis du syntes vi fortjener lige så gode betingelser som folk 
på Ærø så beder vi dig om at blive medlem af energiforeningen.  
 
Det eneste du foreløbigt behøver at gøre er at du oplyser: - Navn - Adresse - E-mail – Telefonnummer, og du vil blive 
kontaktet i forbindelse med foreningens stiftende generalforsamling.   
 
Kontingent: Gratis  
Min. aldersgrænse: 18 år 
 
Medlemsoplysninger kan sendes til:  
energiforening@gmail.com eller tlf. 25 38 26 31  
 
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os for uddybende svar. 
 
Vi ser frem til at høre fra jer.  
 
Vh.  
Initiativgruppen bag Energiforeningen  
 
Jonna Nielsen, 20870055 
Lars Jørgensen, 25461598 
Karsten Larsen, 21421600 
Karen Lundgaard Agerholm, 25382631 


