
 

 

 

 

 

Kære medlem,  

Du har fået en ny formand (m/k) i STOP motorvej over Samsø. 

Anne Grethe Olsen har efter længere tids overvejelser valgt at stoppe af helbredsmæssige årsager. 

Vores hidtidige næstformand Anders Baun Sørensen overtager formandsposten, og Ulla Holm 

træder ind som næstformand. 

Foreningens suppleant Jette Søgaard indtræder samtidig i bestyrelsen, så vi fortsat er syv 

bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen takker Anne Grethe for en engageret indsats. Hun har altid varetaget opgaven 

kompetent og med et godt humør. Anne Grethe slipper ikke foreningen helt, men vil fortsat 

vedligeholde vores hjemmeside. 

I dette nyhedsbrev fokuserer vi på generalforsamlingen og på 11 af FNs verdensmål, som 

ingeniørfirmaet COWI mener, vil blive fremmet med en Kattegatforbindelsen. 

 

Generalforsamlingen vil i år blive afholdt på dronningens fødselsdag den 16. april. Det bliver på 

Energiakademiet kl. 14:00. 

Der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer 

Et vigtigt punkt bliver valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for perioden april 2022-april 24.  

Anders Baun Sørensen blev valgt for perioden 2020 -2021 og er derfor på valg. Lars Nikolaisen har 

varslet, at han ønsker at stoppe i bestyrelsen efter sin to-årige valgperiode, så der skal vi have valgt 

en ny. 

Lone og Ulla blev valgt ved suppleringsvalg sidste år. De afløste Charley og Gitte, som havde trukket 

sig fra bestyrelsen inden deres valgperiode udløb. 

Der skal altså i alt vælges 4 bestyrelsesmedlemmer (og to suppleanter).  

2020 2021 2022 2023 

Mogens Mogens  

Arne Arne  

Anne Grethe Anne Grethe/Jette  

Anders Anders (genopstiller) 

Lars Ny kandidat 

(Charly Jensen) Lone Lone (genopstiller) 

(Gitte Brolin) Ulla Ulla (genopstiller) 



Stemmeberettigede 

Stemmeberettigede er alle medlemmer, som har betalt kontingent for 2022 senest den 16. februar. 

Anmeldelse af kandidatur 

Hvis du ønsker at blive en del af bestyrelsen, skal du anmelde dit kandidatur til et bestyrelsesmedlem 

senest den 2. april. 

Indkaldelse og endelig dagsorden 

Indkaldelse med endelig dagsordenen offentliggøres på vores hjemmeside senest den 26. marts, og 

mailes samtidig til medlemmerne.  

 

 

 

 

 

 
 

Anders Jørn Jensen fra NEJ til motorvej på Røsnæs har 
med Miljøoplysningsloven i hånden fået fremskaffet et 
udkast til en delrapport, som vil indgå i 
Forundersøgelsens resultat. 

Delrapporten, som er på 652 sider og omhandler 
projektets landanlæg på Sjælland og i Jylland, er 
udarbejdet for Vejdirektoratet af COWI.  

Flere medlemmer har kastet sig over udkastet. 
Umiddelbart har det vakt forbløffelse, at COWI i udkastet 
vurderer, at Kattegatforbindelsen på flere områder 
understøtter en række af FN´s Verdensmål. 

Vi mener, at Kattegatforbindelsen tværtimod i alle de 
væsentligste verdensmål er i direkte strid med 
Verdensmålene. 
 

Ifølge COWI´s udkast understøtter Kattegatforbindelsen 11 af FN´s verdensmål. De er følgende: 

 3 Sundhed og trivsel 

 4 Kvalitetsuddannelse 

 6 Rent vand og sanitet 

 7 Bæredygtig energi 

 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst 

 9 Industriel innovation og infrastruktur 

 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund 

 13 Klimaindsats 

 14 Livet i havet 

 15 Livet på land 

 17 Partnerskaber for handling 



 

Bestyrelsen er ikke færdige med at vurdere udkastet. Men prøv selv at vurdere, om du synes at en 

motorvej over Samsø vil fremme sundhed og trivsel, rent vand, bæredygtig energi, klimaet o.s.v. 

EN pointe fra udkastet er vi enige i, den lyder: 

Vigtigst af alt er, at der arbejdes videre med de bæredygtige løsninger og verdensmålene… 

En ide kan være at involvere myndigheder og borgere lokalt. 

Det glæder vi os til. 

Læs selv rapporten, som ligger på hjemmesiden https://kattegatforbindelsenejtak.dk :  

 

 
Ulla Holm har ligeledes 
efter aktindsigt fået 
adgang til udkastene til 
Anlægstekniske 
undersøgelser og 
Miljøundersøgelser. 
 
Dem vender vi tilbage til i 
et senere nyhedsbrev. 

 

  

 

Med venlige hilsener fra bestyrelsen: 

Anders Baun Sørensen, Arne Krogh, Jette Søgaard 

Lars Nikolaisen, Lone Matthiesen, Mogens Bo Thomsen og Ulla Holm 

 

  

https://kattegatforbindelsenejtak.dk/

