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Generalforsamling  den 18. august 2020 i foreningen Nej til Ring 5 

__________________________________________________________ 

 

Velkomst ved Jørgen Ekstrøm.  

1. Hans Duus blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt for 4 uger siden og 
publiceret på hjemmesiden 
 

2. Ulrikka Hald Vedsmand blev valgt som referent. 
 

3. Dagsordenen blev godkendt. 
 

4. Valg af stemmetællere: Lars Vedel og Mette Svalgaard blev valgt som stemmetællere. 
 

5. Styregruppens beretning for 2019 ved Jørgen Ekstrøm blev godkendt. 
 

Beretningen ved Jørgen Ekstrøm: Sidste år blev et af de mest mindeværdige i vores forenings 

korte historie. Vi forventede, at vi ville køre på et lavere blus i 2019, men det holdt ikke stik.  

En vigtig grund er, at syd kom på banen og at Kirsten og Helena trådte ind i styregruppen og har 

bidraget med energi og gå-på-mod i stor skala. Tak for det. 

Vi beholdt vores strategi og målet er fortsat er at nedlægge hele korridoren – både nord og syd. 

Det har årets arbejde været præget af. Men vi kan naturligvis ikke sætte dagsordenen alene. Vi 

har en tæt og god dialog med en række politikere, og de regner med os. Det synes jeg er 

tydeligt. 

I juni var der Folketingsvalg, og vi havde et velbesøgt vælgermøde og fik optimal 

opmærksomhed også fra TV2 Lorry. 

Undersøgelser, politiske alliancer, forslag og mere stod nærmest i kø henover året. 

Status for Ring 5 er følgende:  

 Der er to undersøgelser om Ring 5 syd og nord 

 Undersøgelse om HH forbindelse uden en Ring 5 

 To beslutningsforslag i Folketinget. Den ene om syd, som blev nedstemt. Den anden om 

nord, som er udsat. 

 Møde i Transport- og boligudvalget 

 Mødet med Transportministeren, som næsten lovede at Ring 5 ikke blev til noget. 



           
 

Nej Til Ring 5                                                 Side  2   Arkiv: Ref_Generalfor._2020/HN 
 

 Anlægge sag mod staten for at overtræde menneskerettighederne omkring 

opretholdelse af Transportkorridoren 

 Trafikforhandlingerne bliver udsat i skrivende stund på grund af corona. 

 Udarbejde responsum  

 Vi har kontakt til andre grupper. Espergærde Byforening og ”Stop motorvejsstøj” i 
Allerød. Derudover DN, biologer, Økologisk Råd og andre. 

 Mange flere detaljer kunne nævnes for engagementet har været stort i Styregruppen. 
 

Foreningen har fået en ny hjemmeside og der er blevet udarbejdet et slags foreningsmanifest. 

 

Læs Kirstens beretning om foreningens strategi og argumenterne mod en Ring 5 i de 

vedhæftede slides. 

6. Regnskabet blev godkendt. 
Vi har ikke lagt et endeligt budget endnu, et afhænger af de aktiviteter, som vi sætter i værk.  

herunder drøftelse af kontingent. Vi fastholder kontingentet på 100 kr. 

Styregruppe blev genvalgt., der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode af 1 år. 

Alle genopstiller. 

 

7. Thomas Anglov og Mette Svalgaard blev valgt som suppleanter. 
 

8. Ole Tønnesen, statsautoriseret revisor genvælges som revisor. 
 

 
9. Ingen indkomne forslag 

 
10. Eventuelt. Tak for husly og traktement. 

 


