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Møde:  Generalforsamling 2021 
Dato:  20.04.2021 kl. 19.30-20.30 
Lokation:  Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød 
Ref.:  HN 
________________________________________________________________________________ 
 
 
1.   Valg af dirigent. 
 
Styregruppen havde peget på Helena Nymann som dirigent, som efterfølgende blev valgt og 
konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægternes krav 
om 4 ugers varsel (19.3).  
Vedtægterne indeholder hverken bestemmelser om at generalforsamlinger ikke kan holdes digitalt 
eller det modsatte og henset til pandemien konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen kunne 
afholdes digitalt, på trods af, at det ikke er indskrevet direkte i foreningens vedtægter. 
 
På denne baggrund konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var både lovlig og 
beslutningsdygtig, også henset til at en overvejende del af foreningens medlemmer har en 
internetadgang der muliggør deltagelse i generalforsamlingen. 
 
2.   Valg af referent. 
 
Styregruppen havde peget på Helena Nymann som referent, som efterfølgende blev valgt. 
 
3.   Godkendelse af dagsorden. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingens agenda var i henhold til foreningens vedtægter og 
kunne derfor meddele dagsordenen godkendt.  
Ingen punkter var modtaget til punkt. 11 under behandling af indkomne forslag. Disse skulle være 
foreningen i hænde 3 uger før generalforsamlingen. 
 
4.   Valg af stemmetællere. 
Peter Langkjær og Anders Ekstrøm Løkkegaard blev valgt som stemmetællere 
 
5.   Styregruppens beretning v/Formand Hans Duus Jørgensen 
 

1. Indledning 
2021 markerer 10-året for foreningens stiftelse. Der har være opgang og nedgang gennem tiden. 
2021 har været et af de opløftende år. Dog kan man godt blive tænksom over, at det skal tage et årti 
at få aflyst et projekt som Ring 5, der entydigt har så mange skadevirkninger, som det har. Det burde 
kunne klares langt hurtigere. Men sådan er det desværre ikke. 
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2. Beslutningsforslagene i Folketinget 

Umiddelbart efter folketingsvalget i 2019 fremsatte et stort antal partier i Folketinget 
beslutningsforslag om at ophæve transportkorridoren og dermed endeligt droppe planerne om Ring 
5. Foreningen var i forløbet i tæt kontakt med politikerne der står bag forslagene. Teknisk var der to 
beslutningsforslag – et om Nord og et om Syd. Kredsen af partier bag forslagene var næsten ens – 
eneste undtagelse var, at de konservative var medforslagsstillere på Nordforslaget, men ikke var det 
på Sydforslaget. 
 
Forslagene har været behandlet i Folketingssalen ad nogle omgange. Forløbet har været forstyrret af 
corona-pandemien, men resultatet er ret klart: Alle partier i Folketinget undtage S, V og LA støtter en 
ophævelse.  
 
S og V erkender, at der er store omkostninger/vanskeligheder ved at realisere Ring 5 pga. 
naturhensyn og hensyn til landsbyer mv. Begge partier vil afvente den forundersøgelse der er sat i 
gang før de tager stilling til Ring 5. LA har nogenlunde samme synspunkt – men med et tvist af, at den 
tidligere transportminister fra LA måske ligefrem synes Ring 5 er en god ide. 
 
Det, der står tilbage efter beslutningsforslagene er, at der er et meget stort mindretal i Folketinget, 
der ønsker planerne skrottet og korridoren aflyst. Det står samtidig krystalklart, at der ikke kan laves 
et bredt infrastrukturforlig, hvor Ring 5 indgår. Dette kan meget vel have været udslagsgivende for, 
at Ring 5 både i Syd og i Nord ikke indgår i den infrastrukturplan som regeringen netop har fremlagt 
og som forhandles i Folketinget. 
 

3. HH planerne 
I starten af 2021 kom den længe ventede strategiske redegørelse om en Helsingør-Helsingborg 
forbindelse (HH), som den svenske og den danske regering igangsatte for et par år siden. 
I vores forening har vi som udgangspunkt ikke nogen meninger om andre trafikprojekter – men netop 
HH forbindelsen er en potentiel trussel, der kan øge behovet for ringveje rundt om København. Det 
kan dermed føre til et pres for at bygge Ring 5. Vi gik derfor ind i debatten og advarede især mod den 
voldsomme overflytning af lastvognstrafik fra svenske motorveje til motorvejene gennem 
Nordsjælland og rundt om København, der meget vel kunne blive resultatet. 
 
Vi er derfor glade for, at HH forbindelsen ikke er med i regeringens infrastrukturudspil, og vi 
bedømmer det sådan, at denne udgave af en ny Øresundsforbindelse ikke bliver en realitet de næste 
årtier og måske aldrig. 
 

4. Forundersøgelserne 
For mere end to år siden igangsattes to forundersøgelser af Ring 5. En om Syd, hvor selve Ring 5 
projektet skulle nærmere belyses og også en række alternativer skulle belyses. 
 
En anden om Nord, hvor sigtet er at indsnævre korridoren, men så vidt vi har forstået således at der 
stadig er en mulighed for en fremtidig motorvej.  Resultatet af begge forundersøgelser skulle komme 
i 2021. Vi forventer, at forundersøgelserne vil vise, at det er vanskeligt at realisere Ring 5 både i Syd 
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og i Nord uden meget store skadevirkninger på natur mv. Måske vil de vise, at de linjeføringer der er 
lavet i korridoren ikke er mulige pga. Natura 2000 hensyn. Det kan vi håbe. 
Vi har i foreningen det synspunkt, at forundersøgelserne egentlig er overflødige – der er rigeligt med 
analyser, der viser skadesvirkningerne af Ring 5 til at begrunde en skrotning af planerne og en 
ophævelse af korridoren. 
 
Vi må imidlertid erkende, at der er et folketingsflertal, der vil se resultatet af forundersøgelserne, før 
de tager stilling. Det er vi nødt til at tage til efterretning. 
 
Støtten fra kommunerne 
 
Vi oplever bred støtte fra befolkningen når vi argumenterer mod Ring 5. Ligeledes har vi stor støtte 
fra en række kommuner fra Allerød og Fredensborg i nord til Solrød og Greve i Syd, og en række andre 
indimellem, hvor flertallet eller store mindretal er imod Ring 5-planerne. 
Det kan ikke overvurderes hvor vigtig den lokale støtte og støtten fra borgmestrene er. De er vore 
fremmeste lobbister overfor regering og Folketing. Vi takker dem alle for deres støtte til sagen 
 

5. Nyt mål – ophæv transportkorridoren 
Med regeringens nyligt publicerede infrastrukturplan ligger det klart, at Ring 5 – hverken i Syd eller i 
Nord indgår i planerne for trafikudbygninger frem mod 2035. Det er en markant milepæl, at vi er nået 
dertil. 
 
Det næste mål er at få transportkorridoren aflyst – det bliver vort hovedindsatsområde i det næste 
år. Diskussionen kommer når forundersøgelserne er færdige og skal til politisk drøftelse i Folketinget. 
 
I processen op til dette har vi en konference på Christiansborg i støbeskeen – vi sigter mod august 
september 2021 og der skal laves en betydelig indsats op mod kommunevalget i november 2021. Alle 
kandidater skal stå til ansvar for deres holdning til Ring 5 – og det er et mål for os, at kun modstandere 
af Ring 5 og transportkorridoren kan vælges. 
 
Det har en god chance: Transportkorridoren blev første gang fastlagt i 1973. Det er 48 år siden. Hvem 
vil forsvare, at borgerne i korridoren nu skal til at gå ind i det 6. årti, hvor staten har en løs ide om, at 
en vej måske kan blive aktuel i en fjern fremtidog derfor fastholder en korridor, der har konsekvenser 
for hvad borgerne må gøre ved deres ejendom, men hvor det samtidig er klart at staten ikke har 
aktuelle planer om at benytte transportkorridoren til noget. Det er et synspunkt der ikke kan 
forsvares. 
 
Det fremstår sådan, at myndighederne blot ønsker at bibeholde muligheden, der jo er gratis for dem, 
mens borgerne må leve med begrænsningerne - og planerne i øvrigt fortsat er en mulig trussel mod 
vores natur og miljø. 
 
Foreningen vil lægge al sin kraft i at få det afsluttet nu – transportkorridoren skal ophæves. 
 

6. Til sidst lidt internt. 
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Vore formand gennem de seneste ca. 2 år. Jørgen Ekstrøm Jakobsen valgte i efteråret 2020 at trække 
sig fra arbejdet. Det er ikke et udslag af uenighed i styregruppen, og Jørgen er stadig et aktivt 
støttende medlem af foreningen. Vi skylder Jørgen en stor tak for mange års aktivt virke i foreningen. 
Styregruppen valgte, at jeg som hidtidig næstformand skulle tage over – og det er altså derfor, at det 
er mig der afgiver denne beretning.  
 
Tak for ordet og tak for Jeres deltagelse i denne generalforsamling, der jo foregår på en lidt speciel 
måde. Vi håber, at I fortsat vil støtte foreningen. 
 
Dirigenten satte herefter beretningen til debat. Der var en række spørgsmål om den politiske 
proces og gode råd til styregruppen fra bl.a. Mogens Westergaard og Hugo Hammel.  
 
Dirigenten bemærkede afslutningsvist at formandens beretning kunne godkendes.  
 
6.   Godkendelse af regnskab. v/Kassere Peter Langkjær 
 
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab og bemærkede, at foreningen havde et positivt 
resultat. De samlede indtægter udgjorde i 2020 26.150 kr. og de samlede udgifter i alt 6.239 kr. 
Altså et overskud på 19.911 kr. Indestående i banken er pt. 96.602 kr. Det opnåede overskud på 
skyldes bl.a. at man på grund af corona og tvangsnedlukning, i nogen grad har måtte indstille de 
planlagte aktiviteter. 
 
Dirigenten bemærkede afslutningsvist, at da der ikke var nogen spørgsmål, kunne regnskabet 
godkendes.  
 
7.   Godkendelse af budget v/ Kasserer Peter Langkjær 
 
Foreningen har ikke lagt et endeligt budget endnu, det afhænger af de aktiviteter, som vi sætter i 
værk. Det har været en udfordring også i 2021 at forudse hvad der kan gennemføres af aktiviteter i 
henhold til Corona epidemien og konsekvenserne heraf if. med restriktioner mm.  
 
Styregruppen oplyste, at den havde til hensigt at fastholde det årlige medlemskontingent, hvorefter 
medlemskontingentet for 2021 frem til næste generalforsamling vil være DKK 100,00 
 
Spørgsmål fra Kirsten Nymann blev besvaret af formanden.  
 
Dirigenten bemærkede afslutningsvist, at regnskabet godkendtes.  
 
8.   Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år. 
 
Styregruppen, der skal bestå af 5-9 medlemmer blev genvalgt. Medlemmerne er:  

 Hans Duus Jørgensen 

 Kirsten Nymann 

 Peter Langkjær 

 Ulrikke Hald Vedsmand 
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 Anders Ekstrøm Løkkegaard 

 Ida Vedel Lange 

 Helena Nymann 
 
Valg sker for en periode af 1 år. Foreningen meddeler efter først kommende styregruppemøde 
hvorledes den vælger at konstituere sig.  
 
9.   Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen. 
 
Følgende personer blev valgt 

 Thomas Anglov (genvalgt) 

 Hugo Hammel 
 
10. Valg af revisor. 
 
Det blev meddelt at Ole Tønnesen, statsautoriseret revisor modtog genvalg. Dette blev 
imødekommet.   
 
11. Behandling af indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 

 

12. Eventuelt. 
 
Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. 20.30 med tak for god ro og orden samt tak for 

deltagelse – både digitalt og via hyggeligt husly for Styregruppen på Ninas Cafe.  


