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Formandsberetning 2021: 

Efter sidste generalforsamling, der som bekendt blev afholdt noget forsinket pga. Covid 19 afholdt 

bestyrelsen første møde d. 8. september hvor konstitueringen fandt sted. 

Vi så ind i et efterår med mange ubekendte og der gik ikke længe før de første planer måtte aflyses. 

Aflysning af arrangementerne/fællesspisninger på de frie skoler, der skulle fejre udgivelsen af den nye 

højskolesangbog stod først for. Og sidenhen fulgte aflysning af solhvervsmarkeringen i december. Til trods 

for at arrangementet var udendørs, så vi ingen anden udvej end at aflyse pga. forsamlingsforbudene. 

 

D. 14. september tikkede en mail ind fra Jeanette Jeppesen. Jeanette er planlægger og landinspektør ved 

Ringkøbing Skjern kommune (rksk) – mailen lød således: 

Hej 

I får denne mail, fordi vi vil spørge jer, om I har lyst til at deltage i en følgegruppe for planlægningen for Lem 

Kær energitestcenter. 

Ringkøbing-Skjern Kommune er ved at behandle en ansøgning om at omdanne Lem Kær-vindmølleparken til 

et energitestcenter. Der er bl.a. ansøgt om højere møller, solceller, energilagring og andre anlæg, der 

omdanner strøm til f.eks. brint (Power to X-anlæg). 

Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der skal nedsættes en følgegruppe til at følge planlægningen for 

projektet og som kan fungere som en form for bindeled mellem lokalområdet og kommunen. 

Udvalget foreslår, at følgegruppen kommer til at bestå af 1-2 medlemmer fra bestyrelsen fra de tre 

nærliggende borgerforeninger. Det kunne være formanden plus eventuelt en ekstra repræsentant. 

Fra kommunen vil deltage repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget og fra administrationen. 

Vi foreslår, at vi mødes første gang onsdag den 30. september 2020 kl. 16. 

Ved første møde er Vestas og projektansøger inviteret til at præsentere projektet. 

 

Og således blev første følgegruppemøde afholdt d. 30 september 2020. Efter mødet afholdt vi i lokalrådet 

et ekstraordinært møde d. 8. oktober, hvor vi besluttede hvordan vi bedst muligt kunne fungere som 

bindeled mellem kommunen og sognets borgere og ikke mindst hvad vores rolle ville være i arbejdet. 

Jørgen og undertegnede har deltaget i samtlige af følgegruppemøderne på kommunen eller online – senest 

i tirsdags, hvor vi var samlet med kommune og projektmagere. Der er blevet sendt mange koordinerende 

mails og der er læst utallige byrådsmøde referater fra de seneste 12 år. Samt projektbeskrivelser og 

forklaringer på power2x anlæg m.m. 

Vi har som bekendt arbejdet for størst mulig gennemsigtighed og oplysning til borgerne. Vi har 

videreformidlet alle de oplysninger vi har været i besiddelse af og har forsøgt at række ud vha. vores 

hjemmesiden Velling.eu, via nyhedsmail og via facebook. Alle har fået mulighed for at holde sig orienteret 

om projektet. Desuden arbejdede vi for, at informationsmødet i foroffentlighedsfasen i januar, ikke skulle 

være online, samt at invitationen, til selv samme møde, blev sendt ekstremt bredt ud via e-boks, således 

alle interesserede ville få muligheden for, at blive orienteret om projektets omfang. 
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Vi har på lokalrådsmailen ikke modtaget et eneste spørgsmål i forbindelse med projektet og har derfor 

tiltro til at vi har formået at løse opgaven som formidlere. 

Vil man vide mere om aktiviteterne omkring testcentret kan jeg opfordre til at læse mere på velling.eu, 

samt holde sig orienteret i dagspressen. 

Tilbage i oktober var vi også inviteret til et informationsmøde vedr. en ansøgning på en udvidelse af 

projektet på Mærsken. Også her ønsker projektmagere at udforske mulighederne for at kombinere sol og 

vind energi. 

 

 

I mellemtiden var forarbejdet til udarbejdelse af en Helhedsplan for Velling gået i gang. Anne Marie Bøgh 

som er landskabsarkitekt og projektkoordinator for Rksk havde booket en rundvisning i Velling d. 5. januar 

2021. Anne Marie der skulle hjælpe os igennem projektet havde ALDRIG været i Velling før. Karen og 

undertegnede mødtes ved kirken denne kolde vinterdag og gav Anne-Marie ”the grand tour” i Velling og fik 

talt om ideer og visioner, samt introduceret landskabs arkitekten for byens DNA og ikke mindst de kræfter 

vi består af. For som bekendt, Vi vil i Velling. Dog satte Covid-19 også en kæp i dette hjul og et enigt 

lokalråd valgte d. 7. februar at bede om udsættelse af projekt helhedsplan med nedenstående 

begrundelser: 

 

ATT: Erik Viborg,  Anne-Marie Bøgh og Teknik og miljøudvalget 

Anmodning om udsættelse af Helhedsplan for Velling. 

Vi I Velling lokalråd anmoder om udsættelse af udarbejdelsen af Helhedsplanen for Velling. 

Det sker med følgende begrundelser: 

• De seneste tiders nedlukninger og restriktioner grundet Covid19, hæmmer udformningen af en 

fornuftig helhedsplan. Forsamlingsforbudet medfører at borgerne ikke kan inddrages i tilstrækkelig 

omfang. Virtuelle møder og workshops er ikke fyldestgørende nok. 

• Det bekymrer os, at en virtuel gennemførelse af planlægningen af helhedsplanen, kan afføde 

splittelse, frem for at samle Velling. 

• Omfanget og udformningen af et evt. testcenter i Lem Kær, vil have betydning for helhedsplanens 

udseende. 

Med disse tre begrundelser beder vi om, at helhedsplanen sættes i bero indtil forsamlingsforbuddet hæves 

til min. 100 personer. 

Med Venlig Hilsen Velling Lokalråd. 

 

Opstartsmødet, også kaldet Kick off møde, skulle have været d. 11 marts 2021, den dato er nu rykket til 

medio november 2021. 
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I mellemtiden afholdt lokalrådet ingen møder og alle følgegruppemøder i forbindelse med testcentret 

foregik online. 

D. 9. april vovede vi os dog ud igen og interesserede borgere havde mulighed for at møde Kristen 

Demokraterne fra Byrådet i Velling på en privat adresse til en snak om det ansøgte testcenter. Det var en 

dejlig måde at tale med vores byrødder på. 

D. 17. april havde jeg arrangeret en affaldsindsamling i Velling. Takket være de fremmødte, kunne vi gå 

forår og sommer i møde med en ren by og ikke mindst en flot opryddet fjordeng. Helt fra Fiskehusene og 

ned til sommerhusområdet ved Stauning, samlede Velling jagtforening den ene trailerfuld affald efter den 

anden. Flot indsats! 

Endelig blev det Sankt Hans og forsamlingsforbud på udendørs arealer var ophævet. Vi havde en fantastisk 

aften, hvor der i år blev serveret kaffe og kage på privat initiativ. Den store opbakning gjorde det svært at 

råbe alle op, men ikke desto mindre kunne vi igen synge i kor til vores dejlige midsommervise. 

D. 3. juli havde jeg fået den fornøjelse at klippe et rødt bånd ved indvielsen af et helt særligt fartøj. En åre 

lang drøm, om en passage over venner år, ved udløbet til fjorden var blevet en realitet og det blev fejret 

med hjemmelavede argentinske grillpølser og kolde håndbajere. Tak for en hyggelig eftermiddag og, ikke 

mindst, for det flotte arbejde med trækfærgen Rørhøgen. 

D. 30. juni skulle jeg endelig møde ”hende kjøvenhawneren” Ida Kat Balslev, der havde henvendt sig fordi 

hun og hendes kollegaer gerne vil indspille en novelle film i Velling. Samarbejdet kom op at stå, da hun et 

par måneder forinden havde kontaktet os, fordi hun ønskede at benytte sig af landdistriktspuljemidler til at 

skabe film for. Og da vi i lokalrådet ikke havde kostbare planer på tegnebrættet, kunne vi da kun bifalde at 

få Velling på landkortet eller rettere sagt på det store lærred. 

Forinden lokationsturen havde jeg bistået Ida og hendes følge i at træffe aftaler med beboere i de huse Ida 

og scenografen, Helle Egsgaard, havde forelsket sig i til kulisse for filmen, der jo faktisk er en komedie film. 

Omhandlende en mandlig præst, der i sin livskrise rækker ud til de mennesker der omgiver ham i det lille 

lokalsamfund han bor i... Og så får i ikke mere for den 25 øre. I må købe billetter til filmen, når den går. 

 

D. 30 juni var en travl dag for mig, da følgegruppen til aften havde arrangeret et info møde i Højmark 

forsamlingshus om føromtalte testcenter. Projektansøgningen havde siden den oprindelige ansøgning blev 

forelagt kommunen ændret udformning og alle parter mente at det var på tide med et fysisk møde, hvor 

borgere kunne stille spørgsmål til ansøgere, projektmagere og Vestas. Her måtte Lokalrådsformanden så 

have sin debut på tv, men vigtigst; sognets borgere fik mulighed for at stille nogle af de mange spørgsmål 

de længe havde gået med. 

Arrangementet forløb planmæssigt. 

 

Sidst vil jeg berette om, at der nu igen er en mulighed for at lokalrådet kan tage rigtigt godt imod 

nytilkomne i sognet vha. en tilflytterpakke. 

Formuleringen fra kommunen lyder således: 

Vi må IGEN sende lister til jer, på de personer som er flyttet til Ringkøbing-Skjern Kommune fra andre land 

og kommuner. 
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Det er endelig lykkes os, at finde en paragraf der igen gør det muligt i forhold til GDPR. 

I skal dog bemærke, at vi først kan sende listerne til jer to måneder efter, tilflytterne er flyttet til kommune. 

Årsagen er, at tilflytterne pga. GDPR skal have tid og mulighed for at frasige sig et besøg fra en 

velkomstambassadør. 

I vil også skulle medbringe et brev omkring GDPR formaliteterne, som I skal give tilflytterne, når I opsøger 

dem. Det vil I få tilsendte senere. Lige nu ligger den hos vores jurister. 

Det er en betingelse for, at vi igen kan gøre det. 

At der går lidt længere tid, inden I får sendt listerne, er ikke nødvendigvis negativt. 

På den måde får tilflytterne mulighed for, at finde sig lidt tilrette i deres nye hjem, nye arbejder o.l. og vil 

derfor måske være mere parate og have mere overskud til et besøg. 

 

Og med disse ord, så vil jeg høre om vi har nogle tilflyttere med i aften, for så vil jeg da på foreningens 

vegne gerne byde velkommen. Har i lyst til at præsentere jer selv? 

Disse var ordene, tak for jeres tid. 

Kan beretningen godkendes? 

 

 


