
 
Vindmøller nordøst for Husby? Høring og debat. 

  

”Foreningen Nordøst for Husby” inviterer bekymrede borgere til en høring vedr. Holstebro 

kommunes planer om at opsætte 12 kæmpevindmøller mellem Husby og Sdr. Nissum. 

Kommunens forslag er i høring med høringsfrist den 18/1-2017. 

  

Tid: torsdag den 12/1-2017 kl. 19-21. 

Sted: Pallisbjerg Herregård, Pallisbjergvej 5, 6990 Ulfborg. 

  

Panel med deltagere af embedsmand fra Holstebro Kommune samt repræsentanter for 

foreninger med naturinteresser: Dansk Ornitologforening, Dansk Naturfredningsforening, 

Friluftsrådet, By og Land, Foreningen Nordøst for Husby. 

  

Vel mødt til orientering og debat! 

 

 

Kære medlem af Foreningen Nordøst for Husby! 
  
Foreningens bestyrelse ønsker dig et godt nytår. – Samtidig vil vi bede dig forny dit medlemskab ved at indbetale 
det årlige kontingent på50 kroner på foreningens konto: Reg.nr.5348, konto: 0242677. Husk at angive dit navn 
på overførselsanmodningen. 
Netop nu er foreningens indsats vigtig, da processen med mølleopsætningen er inde i en afgørende fase. I 
bestyrelsen arbejder vi benhårdt for vores formål: ”at arbejde for, at der ikke opsættes vindmøller i området, med 
henblik på at medvirke til naturbeskyttelse i området.” 
Dit medlemskab er vigtigt for os. Vi skal være mindst 100 medlemmer for at være klageberettigede over for Natur- 
og Miljøklagenævnet. Ved udgangen af 2016 var vi 137 medlemmer. Har du mulighed for at hverve ét eller flere 
medlemmer til foreningen, vil det styrke os i det videre arbejde. 

Nye medlemmer bedes indbetale 50 kr. i medlemskontingent og sende sekretæren følgende 

oplysninger pr. mail (til:  be@hogym.dk ): 

- Navn 

- Adresse 

- Mailadresse 

- Fødselsdato 
  
Foreningen mangler penge. Vi lader derfor hatten gå rundt med henblik på at samle frivillige bidrag ind. Ethvert 

beløb er velkomment og bedes indsat på foreningens konto (se ovenfor). Det indkomne beløb skal bl.a. dække 
allerede afholdte udgifter i forbindelse med indhentning af ekspertbistand, som styrker vores indsigelse mod 
kommunens vindmølleplaner. 
  
Med venlig hilsen 
Marianne Bentsen, sekretær 
Frederik Madsen, kasserer 
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