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Tilstede: John Christensen, Henrik Møller, Sven Conrad, Bjarne Kongstad, Annie Nielsen Jørgen 
Raaen Rasmussen og Carsten Lausten. 
 
Ad 1 Valg af dirigent 
Formanden John Christensen blev valgt 
Carsten Lausten blev valgt til referent 
 
Dirigenten konstaterede at formalia vedr. indkaldelsen er overholdt, hvorfor 
repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt 
 
Ad 2 Bestyrelsens beretning 
 
John Christensen (JC): 
Bestyrelsen består af : John Christensen, formand, Annie Nielsen, kasserer, samt Bjarne Kongstad, 
Svend Conrad og Johnny Rusbjerg. 
Endvidere er Henrik Møller tilknyttet arbejdsgruppen. 
 
Vi har, vanen tro, ikke holdt egentlige bestyrelsesmøder, men sagen bliver drøftet i FI bestyrelsen 
og i Miljøudvalget, og ikke uvæsentligt, så er der stor møde aktivitet i arbejdsgruppen, og med 
involverede parter. 
 
Det væsentlige arbejde har ligget i kontakten til Fynsværket og Vattenfall, og det har også betydet 
en væsentlig telefon kontakt, når der har været behov for egentlige beslutninger. 
 
Det store tema har været udarbejdelsen af VVM rapporten, og det har igen betydet, at der har 
været udarbejdet forskellige rapporter og forslag fra ”vores” side. 
Når jeg siger ”vores” side, vil det være mere korrekt, at sige fra Bjarne Kongstads side, og 
sekunderet af Svend Conrad.  
 
I stedet for at sige mere, vil jeg bede Bjarne om en kort orientering. 
Hvis vi skal videre, skal der økonomi til, og vi har begrænsede midler. 
Derfor har vi ansøgt TREFORs værdipulje, om hjælp. 
Det blev desværre et afslag. 
 
Vi er fortsat indstillet på at afprøve mulighederne, men vi er også realistiske om, at hvis ikke 
Fynsværket ”går med”, så må vi ”strække våben”. 
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Afslutningsvis en stor tak til alle der har bidraget, og en særlig tak til Bjarne og Svend. 
 
Bjarne Kongstad (BK): det der holder liv i projektet er god kontakt til Fynsværket der også har en 
interesse i at der findes alternativer. Det vi har brug for er et lokomotiv hvis navn har vægt, fs. En 
politiker til at fremme sagen. Vi har fået stor ros for vores skrivelser. 
 
Jørgen Raaen (JR): Vi har jo en politiker i miljøudvalget. 
 
Svend Conrad (SC): Akilleshælen er at det er dyrt 
 
BK: Fyensværkets salg er en stor ubekendt. 
 
 
Ad 3 Forelæggelse af regnskab 
Resultatet er et beskedent resultat på 52 kr. i form af renteindtægter. Omkostningerne har været 
dækket via Miljøudvalget i FI og har beløbet sig til 596,- kr. 
 
Ad 4 Indkomne forslag 
Ingen 
 
Ad 5 Valg af formand 
John Christensen blev genvalgt 
 
Ad 6 Valg af bestyrelse 
Bestyrelsen blev genvalgt og består af: 
Sven Conrad, Bjarne Kongstad, Annie Nielsen og Johnny Rusbjerg. 
 
Ad 7 Valg af revisorer 
Bruger fortsat FIs revisorer 
 
Ad 8 Eventuelt 
 
SC: De ansøgte midler i Trefors fond var nok for stort et beløb for fonden, er rede til at prøve igen 
med mindre evt. tale med arkitekt om han kan mindske sin del af projektet og dermed også prisen. 


