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Referat fra møde i Udbyneder Forsamlingshus den 28. november 2016  

 

Randers Kommune havde inviteret til borgermøde ved annoncering på hjemmeside, i Randers 

Onsdag og ved direkte kontakt til beboere indenfor en afstand af 3 km fra de ansøgte møller. 

Borgermødet blev afholdt fra kl. 19.00 til ca. 21.30. Ca. 65 borgere fra lokalområdet var mødt frem 

for at høre nærmere om projektet. 

Der blev uddelt papirkopier af debathæftet, oversigtskort fra udvalgsbehandlingen af sagen, flyers 

med oplysninger om mere info på kommunens hjemmeside og folderen ”12 mytedræbere”. 

På mødet deltog repræsentanter fra: 

Direktør Palle Hinze Jensen og projektmedarbejder Jan Pedersen fra SE Blue Renewables, 

Konsulent Mogens B. Leth fra Arkitektfirmaet Mogens B. Leth Aps, 

Projektmedarbejder Søren Kjær fra Wind1. 

Randers Kommune:  

Chef for Plan, Byg og Veje, Rune Asmussen, 

Planlægger Majken Hentze og 

Planlægger Thomas Secher. 

 

1. Rune Asmussen, Chef for Plan, Byg og Veje, Randers Kommune bød velkommen og takkede 

for det fine fremmøde. Herefter en kort introduktion til aftenens program og opfordring til at 

deltagerne fik afklaret så mange spørgsmål som muligt i løbet af aftenen. 

 

2. Plangrundlag og historik for projektet blev introduceret og gennemgået af planlægger 

Thomas Secher, Randers Kommune. Thomas gennemgik det hidtidige forløb, som har ført 

frem til igangsætning af planlægning for nye vindmøller ved Overgaard.  



 

 

3. Det blev gennemgået, hvad den nye planlægning omfatter og hvordan den videre proces 

kommer til at forløbe. 

 

Herefter blev der åbnet for spørgsmål fra deltagerne, hvilket gav anledning til en god dialog 

og afklaring af spørgsmål vedrørende proces og indhold i planlægning. 

 

4. Arkitekt/rådgiver Mogens Leth gav herefter en introduktion til projektet for de nye møller 

ved Overgaard. Mogens beskrev de mange faktorer og oplysninger, der skal indgå i 

miljørapporten for projektet. Herunder, hvordan data for de forskellige mulige mølletyper 

indarbejdes (worst-case).  

 

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål. Der blev stillet en række spørgsmål til 

projektet, som blev drøftet og besvaret på bedste vis, ud fra de på nuværende tidspunkt 

kendte oplysninger. 

 

Projektet er i den indledende fase. Detaljer for projektet kommer i forbindelse med den 

forestående udarbejdelse af miljørapporten.  

 

Farvel og tak for i aften. Tak for deltagelse. Alle interesserede opfordres til at følge sagen på 

kommunens hjemmeside: www.plan.randers.dk/overgaard  

http://www.plan.randers.dk/overgaard
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