
Generalforsamling d. 25. februar 2017 

i Foreningen til bevarelse af Mosebjerg og Stærhøj  

Der var mødt ca. 32 personer op til generalforsamlingen på Sundby friskole 

Referat: 
 

1. Valg af dirigent 

Trine Høgh bød forsamlingen velkommen og foreslog Jens Overgaard til dirigent. Han blev valgt. 

Jens Overgaard konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var foretaget rettidigt, og at 

forsamlingen var beslutningsdygtig. 

Jutta Bjerre blev valgt til referent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Formanden (Trine Høgh) aflagde beretning 

Herefter sluttede Trine af med at takke medlemmer, DN’s lokalafdeling, Jens Overgaard 

(webmaster), Bjarne Villadsen (revisor) og bestyrelsen for det store arbejde gennem det forløbne 

år.  

Dirigenten efterlyste spørgsmål til beretningen.  

Der blev spurgt om, hvordan SVANAs indblanding i forbindelse med vedtagelsen af Råstofplan 2016 

oplevedes. Det er Bestyrelsens vurdering, at der har været tale om et uskønt forløb, hvor 

Miljøministeren har misbrugt sine vidtgående beføjelser til uberettiget at gøre indsigelse under 

påberåbelse af, at Molerindvinding er en statslig interesse. De statslige interesser i Råstof- og 

Kommuneplanlægning er velbeskrevne og omfatter ikke sikring af moler til en privatejet industri. 

Der har derfor været tale om et grelt eksempel på lobbyisme, hvor Dansk Industri på foranledning 

af Damolin direkte har opfordret Staten til at gøre indsigelse. Efter pres fra kritik i medierne, en 

række spørgsmål i Folketinget og påvisning af store molerforekomster i Hesselbjerg og Erslev 

frafaldt Miljøministeren lige før jul sin indsigelse mod Regionens forslag til råstofplan 2016. 

Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.   

 

3. Det reviderede regnskab 

Kasserer Hans Jensen fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt 

 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog endnu et år med kontingentfritagelse med den begrundelse, at de løbende 

udgifter er små. Eneste større udgiftsposter er gebyrer for klagesager, men til denne brug anses 

aktuelle kassebeholdning for tilstrækkelig. Skulle der senere opstå behov for yderligere likviditet, vil 

Bestyrelsen tage initiativ til at tilvejebringe de nødvendige midler. 

Forsamlingen godkendte forslaget. 

Hans Jensen havde medbragt en fin metalæske, hvori der kunne lægges frivillige bidrag til 

foreningen. 



 

6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant 

Christian Høgh, Inger Saaby, Hans Jensen og Jutta Bjerre var på valg. Alle genopstillede og blev 

genvalgt uden modkandidater. 

Laura Mazanti blev genvalgt som suppleant. 

 

7. Valg af revisor 

Bjarne Villadsen blev genvalgt 

 

8. Evt. 

Morsø kommune har sendt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Råstofindvinding ved Stærhøj, 

Bjergby i offentlig høring. Høringsfristen angives på Morsø Kommunes hjemmeside med to 

forskellige datoer d. 6. og 7. april. Kommentarer kan fremsendes til teknikogmiljo@morsoe.dk eller 

Morsø Kommune, Teknik og Miljø, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors. 

 

Der blev fra flere sider gjort opmærksom på vigtigheden af mange høringssvar, hvilket blev 

opfordringen på denne generalforsamling. Under debatten berørtes en række af de mange 

problemer, der knytter sig til den Molerindvinding i Stærhøj, og som Kommuneplantillægget baner 

vejen for.  

Der berørtes således emner som uopretteligt tab af bevaringsværdig natur, landskab og geologi 

med de negative konsekvenser dette bl.a. vil have på turisme og bosætning – værdier som 

beskrives i projektet ”Fremtidens landskaber på Nordmors”.  

Særligt blev der lagt vægt på de problemer, der knytter sig til de tunge molertransporter med de 

konsekvenser det må få for fremkommeligheden på de små veje til stor gene for såvel 

lokalbefolkningen som områdets turister. Et spørgsmål og et problem, som endnu ingen politikere 

offentligt har haft mod til at tage stilling til – hverken vejføring eller de store udgifter, formentlig i 

millionklassen, det vil påføre Kommunen over et tidsrum af de 20 år, som gravearbejdet forventes 

at tage.  

Påbegyndes en molerindvinding i Stærhøj, er der ingen garanti for, at det forarbejdes på Mors – det 

kan fragtes bort og forarbejdes et andet sted. Og ingen kender det nye franske ejerskab Imerys 

planer, men fortjenesten havner i udenlandske lommer - og Morsø borgere vil stå tilbage med 

regningen. 

Flere deltagere påpegede, at læserbreve bliver læst af mange, og at man her kunne skrive om de 

økonomiske konsekvenser, en tilladelse vil medføre for Morsø Kommune, og dermed borgerne i 

kommunen. Forhold, som man også kunne afkræve politikerne svar på og stillingtagen til i et valgår. 

 

Undersøgelser har vist, at en tredjedel af øens tilflyttere har valgt Mors pga. naturen og landskabet. 

Debatten forsatte på den baggrund med bekymring for negativ påvirkning af bosætningen i Morsø 

Kommune, hvis vi bliver kendt for store vindmøller og molergrave, og endelig berørte én af 

mødedeltagerne den sundhedsskadelige virkning af molerstøvet. 

 

Dirigenten takkede for den livlige debat og formanden takkede for fremmødet.  

Herefter blev mødet hævet.  

 

 

mailto:teknikogmiljo@morsoe.dk

