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Fra: Hans-Kristian Andersen <anderhan47@gmail.com>
Date: tir. d. 30. aug. 2022 18.48
Subject: Fwd: Indsigelse mod Klintebjerg Havvindmøllepark
To: <hacal@odsherred.dk>, <Mikhe@odsherred.dk>, <erwin@odsherred.dk>, <hapi@odsherred.dk>, <matha@odsherred.dk>, <nien@odsherred.dk>,
<anmol@odsherred.dk>, <julja@odsherred.dk>, <thoni@odsherred.dk>, <mahol@odsherred.dk>, <clsta@odsherred.dk>, <thoad@odsherred.dk>,
<felpe@odsherred.dk>, <swith@odsherred.dk>, <aland@odsherred.dk>, <anhat@odsherred.dk>, <dogyu@odsherred.dk>, <jesni@odsherred.dk>,
<lisin@odsherred.dk>, <krpet@odsherred.dk>, <mefee@odsherred.dk>, <ampet@odsherred.dk>, <kimbu@odsherred.dk>, <mik@odsherred.dk>

---------- Forwarded message ---------
Fra: Hans-Kristian Andersen <anderhan47@gmail.com>
Date: tir. 30. aug. 2022 kl. 18.33
Subject: Re: Indsigelse mod Klintebjerg Havvindmøllepark
To: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>
Cc: Byrådet <byraadet_dist@odsherred.dk>, Michael Kappendrup Bay <mikba@odsherred.dk>

Kære Karina Vincentz,

 

Viceborgmesterens inhabilitet forsvinder ikke, fordi han bliver sat udenfor døren under en afstemning, eller som nu har fået officiel
status som inhabil. 1. viceborgmesteren har i egenskab af bestyrelsesmedlem i Andel, i hvert fald siden 30/6 og måske længere,
kendt til Andels planer og ansøgning om havvindmøllepark ud for Odsherreds nordkyst. Alt i mens dette har han haft sin gang og
daglige virke i Odsherreds kommunes byråd og samtidig i Andels bestyrelse

I al den tid har kommunen forholdt sig helt lukket og tavs om planerne for en voldsom ødelæggelse, som truer Odsherreds natur.

Gennem flere generationer er fastboende i Odsherred, sommerhusejere, turister og spejdere året rundt søgt mod Odsherreds
Nordkyst for at glædes og forundres over mødet mellem himmel, hav og jord.

Hvis ikke Odsherred kommunes byråd klart og rettidigt afviser Andels ansøgning, vil alle disse mennesker fremover blive mødt af et
kæmpe elektricitetsværk, der vil stå som 39 gigantiske skamstøtter over et byråd, der ikke magtede at løfte sit ansvar for at bevare en
uerstattelig natur.

Men sådan behøver det ikke at være. Byrådet kan sende et klart og rettidigt høringssvar til energistyrelsen, hvor byrådet afviser
Andels ansøgning og i stedet henviser selskabet til at deltage i Statens udbud vedrørende en energi-ø ved Hesselø og med planlagt
idriftsættelse 2028-29.

Herved ville Byrådet redde en unik og fredet natur og samtidig bidrage til statens planlægning af en hurtig indfasning af vedvarende
energi, - og måske i tilkøb et ærefuldt eftermæle for byrådet i Odsherred kommune! – Det er Win-Win-Win
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Venlig Hilsen
Hans-Kristian Andersen    

Den man. 29. aug. 2022 kl. 18.25 skrev Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>:
 Kære Hans - Kristian

 
Jeg skal kvittere for modtagelse af dit brev som er sendt til byrådet.
 
Jeg kan af dit brev forstå at du er bekymret for Niels Nicolaisens rolle i Økonomiudvalget i forhold til projektet. Jeg kan oplyse om at Niels Nicolaisen blev
erklæret inhabil på sidste Økonomiudvalgsmøde i punktet og derfor ikke deltog i sagsbehandlingen.
 
Du kan følge sagen i de politiske dagsordener på kommunens hjemmeside, der er indsigelsesfrist indtil d. 26.9 2022
 
Venlig hilsen
 
Karina Vincentz
Borgmester

Fra: Hans-Kristian Andersen <anderhan47@gmail.com>
 Sendt: mandag, august 29, 2022 5:51 PM

 Til: Karina Vincentz <karvi@odsherred.dk>; Hanne Hyldedahl Caldron <hacal@odsherred.dk>; Mikkel Engly Henriksen
<Mikhe@odsherred.dk>; Erik Winther <erwin@odsherred.dk>; kapi@odsherred.dk <kapi@odsherred.dk>; Mathias Hansen
<matha@odsherred.dk>; Niels Nicolaisen <nien@odsherred.dk>; Annette Schjermer Voss Møller <anmol@odsherred.dk>; Julie Jacobsen
<julja@odsherred.dk>; Thomas Nicolaisen <thoni@odsherred.dk>; Maria Liv Holck <mahol@odsherred.dk>; Claus Starup
<clsta@odsherred.dk>; Thomas Adelskov <thoad@odsherred.dk>; Felex Pedersen <felpe@odsherred.dk>; Søren With
<swith@odsherred.dk>; Allan Andersen <aland@odsherred.dk>; Anna-Louise Hestbek Attermann <anhat@odsherred.dk>; Dogan Yurdakul
<dogyu@odsherred.dk>; Jette Sloth Nielsen <jesni@odsherred.dk>; Lis Ingemann <lisin@odsherred.dk>; Kristian Petersen
<krpet@odsherred.dk>; Mette Scharbau Feenstra <mefee@odsherred.dk>; Amalie Petersen <ampet@odsherred.dk>; Kim Buurskov
<kimbu@odsherred.dk>; Michael Kjeldgaard <mik@odsherred.dk>

 Emne: Indsigelse mod Klintebjerg Havvindmøllepark
 
Til Byråd Odsherred 
 
Jeg skal hermed fremsende indsigelse, som nedenfor vedlagt, mod Andels ansøgning om forundersøgelsestilladelse vedr Klintebjerg Havvindmøllepark.
 
med venlig hilsen
Hans-Kristian Andersen

�
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