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Møde:  Generalforsamling 2022 
Dato:  27.04.2022 kl. 19.00 
Lokation:  Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød 
Ref.:  Ida Vedel Lange 
________________________________________________________________________________ 
 
 
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 (18/3).  
 
2.   Valg af referent. 
 
Styregruppen havde peget på Ida Vedel Lange 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 Kirsten Nymann blev valgt som stemmetællere. 
 
5.   Styregruppens beretning v/Formand Hans Duus Jørgensen 

 
Det er et dejligt tidspunkt at aflægge beretning for foreningen. 
 
Umiddelbart før påske kom de længe ventede forundersøgelser dels om indsnævring af 

transportkorridoren i nord, og om mulig udnyttelse af korridoren i syd. 

 

Få timer efter havde Venstre meddelt, at de ønsker korridoren ophævet både i nord og i syd. 

Sammen med vore trofaste støtter fra De Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, 

Dansk Folkeparti, Nye Grønne og Alternativet er der derfor nu et massivt flertal i Folketinget for 

ophævelse af transportkorridoren. 

 

Hvad der så sker nu, vil jeg vende tilbage til sidst. 
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2021 har gennemgående været et godt år for foreningen. 

 

Starten var negativ – vi måtte erkende, at de to beslutningsforslag, der var fremsat i Folketinget om  

ophævelse af korridoren i hhv. syd og nord - ikke kunne samle flertal. S, V og LA ønskede dengang 

ikke at ophæve transportkorridoren. Det skete særligt under henvisning til, at Vejdirektoratet var på 

vej med de to forundersøgelser, jeg nævnte i indledningen. I hvert fald V og S ville ikke tage stilling 

før disse undersøgelser var færdige. 

 

Vi fik lovning på at de ville foreligge i 2021 – det blev imidlertid forsinket til april 22. 

I juni 2021 fik vi vores første og meget betydende sejr. Der blev indgået en stor og bred 

transportaftale i Folketinget, der lægger rammen for investeringerne i transportområdet frem til 

2035. Det vigtige var, at Ring 5 ikke indgik i planerne – vores fælles og bredt funderede 

borgermodstand har virket og er blevet hørt på Christiansborg . Dermed fik vi en meget høj grad af 

sikkerhed for, at Ring 5 i hvert fald ikke bliver besluttet før man skal til at planlægge tiden efter 

2035. Det var en stor lettelse for mange borgere, der jo havde følt truslen helt aktuelt efter at Ring 

5 Syd havde indgået i den transportaftale, der blev lavet under VLAK regeringen. 

 

Senere på året havde vi et kommune- og regionsrådsvalg. Foreningens spørgeskemaer til 

kandidaterne viste med stor tydelighed at vi har sikret stærk lokal forankring for vores 

modstandsarbejde: næsten alle var imod Ring 5 og langt hovedparten ønskede transportkorridoren 

ophævet. 

 

Nu er det jo ikke lokalpolitikerne, der skal træffe beslutningen – men de er vigtige aktører, der kan 

påvirke politikerne på Christiansborg. 

 

Linien blev bekræftet på foreningens store konference på Christiansborg den 14. december – de 

inviterede borgmestre fra Allerød, Ishøj, Greve og Fredensborg støttede os i, at både Ring 5 og 

transportkorridoren skal væk. 

 

I øvrigt fik vi meget klare meldinger fra vore hidtidige støtter om, at de vil bakke op om ophævelse 

af transportkorridoren, og Venstre lovede, at så snart forundersøgelserne forelå, vil Venstre 

insistere på en afklaring. Og den kom jo så i april 22. 

 

Nu står vi så i en situation, hvor der er et kæmpe flertal for at fjerne transportkorridoren fra 

landkortet -og hvad sker der så? 

 

Transportministeren har nu initiativet. Så vidt jeg kan se kan hun vælge to veje: 

 

1. Hun kan bøje sig for det meget markante folketingsflertal, der nu er en realitet og tage 

initiativ til at få fjernet transportkorridoren. Det skal teknisk set ske ved en ændring af 
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Fingerplanen, som regeringen skal lave. Det er mit håb at hun vælger den mulighed – det vil 

være det mest klædelige og vel også det mest demokratiske. Og hun bør gøre det hurtigt. 
  
Men vi kan også risikere at hun vælger en anden vej. 
  

2. Hun kan fastholde Socialdemokratiets hidtidige holdning om at prøve at holde fast i 

transportkorridoren. I så fald vil hun afvente en beslutning i Folketinget, som vil komme 

gennem et nyt beslutningsforslag, der pålægger regeringen at ophæve transportkorridoren 

og som efter alt at dømme vil blive vedtaget i Folketinget. Det generende ved den 

fremgangsmåde er, at det trækker tiden ud – vedtagelsen af beslutningsforslaget kan efter 

alt at dømme først ske sidst på året 2022. Når det er vedtaget vil ministeren herefter 

sammen med Erhvervsministeren skulle ændre Fingerplanen – det kan gå hurtigt, hvis man 

har vilje – men man kan også risikere at det trækker ud i et år eller to mere. Så i værste fald 

kan årstallet for transportkorridorens ophævelse godt blive 2023 eller 2024. 

 

Så når jeg tænker på foreningens opgave er det klart: Vi skal følge det helt til dørs. Hvis det trækker 

i langdrag skal vi fortsat lave aktiviteter og lægge så meget pres på, som vi kan. 

 

Jeg tror vi har sagt det før, men det gælder stadig: Vi er ikke færdige med sagen før planerne om 

Ring 5 er helt væk og transportkorridoren ophævet. 

 

Og så til allersidst vil jeg gerne knytte en bemærkning til de – heldigvis ret få – borgere, der nu er 

bange for at få en motorvej et andet sted end i transportkorridoren. 

 

Det skal I ikke være – realiteten er, at vejen ikke skal bygges – hverken i transportkorridoren eller 

andre steder. Det er ikke en løsning at flytte problemet til Ring 5½ eller Ring 6 eller til varianter 

herimellem. Man løser ikke Hovedstadens trængselsproblemer ved at bygge en ny ringvej. En ny 

motorvej fører til mere biltrafik: den trækker pendlere ud af den kollektive trafik og ind i flere biler - 

og vil derfor igen sande til efter få år. Hvis man skal af med trængslen er man nødt til at finde andre 

løsninger.  

 

Og det stemmer i øvrigt også godt overens med, at vi ikke ønsker at lave en omfartsvej for svensk 

industrieksport til Centraleuropa gennem danske naturområder, skove og landsbyer. Det er ikke en 

dansk interesse. 

 

Den vej skal ikke bygges. 

 

Tak for ordet 
 
Spørgsmål til beretningen: 

Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål til beretningen. Der var et spørgsmål vedr. om der er 
noget konkret i forundersøgelserne der gør at Venstre har skiftet synspunkt. Formanden svarede, at 
som vi læser forundersøgelserne, siger de at det er svært at gennemføre i Nordsjælland pga. 
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UNESCO og Natura 2000-områder. Det er ikke nyt, men nu står det også i Vejdirektoratets 
forundersøgelser. I syd er støj en vigtig faktor, de sydlige områder er i forvejen meget støjplagede. 
Der ligger i syd også nogle Natura 2000-områder. 
 
Desuden blev tilføjet at Venstre og en række andre partier nu har skrevet et brev til 
transportministeren med ønske om nedlæggelse af transportkorridoren, og at få en hurtig afklaring.  
Vi vil fra foreningen Nej til Ring 5 opfordre lokale socialdemokrater i byrådene til at lægge politisk 
pres på transportministeren for ophævelse af transportkorridoren. Alle der har forbindelser til 
lokalt valgte socialdemokrater bedes ligeledes tage fat i dem, om at gå videre til 
transportministeren med ønske om at få transportkorridoren nedlagt. 
 
Dirigenten bemærkede afslutningsvist at formandens beretning kunne godkendes.  
 
6.   Godkendelse af regnskab. v/Kasserer Peter Langkjær 
 
Kassereren gennemgik forenings regnskab for perioden 1/1 2021 – 31/12 2021. De samlede 
indtægter udgjorde i 2021 20.700 kr., og udgifterne udgjorde 17.390 kr. til møder og 
generalforsamling (primært til konferencen på Christiansborg), 4.796 kr. til administration og 
hjemmeside, samt 884 kr. i negativ rente. Dermed blev årets resultat et underskud på 2.370 kr. 
Indestående i banken (egenkapital) er dermed pt. 94.232 kr.  
 
Til orientering er styregruppens arbejde uden vederlag. 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dirigenten bemærkede afslutningsvist, at regnskabet 
dermed kunne godkendes.  
 
7.   Godkendelse af budget v/ Kasserer Peter Langkjær 
 
Der forventes et budget på 4.000-5.000 kr. til administration og hjemmeside i 2022. Der er 
derudover ikke noget fastlagt budget for 2022, da det er svært at vide hvad der kommer til at ske.  
 
Styregruppen oplyste, at den havde til hensigt at fastholde det årlige medlemskontingent, hvorefter 
medlemskontingentet for 2022 frem til næste generalforsamling vil være DKK 100,00. 
 
Da der ikke var spørgsmål til budgettet, bemærkede dirigenten at dette kunne godkendes. 
 
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, bortset fra Ulrikka Hald Vedsmand, 
der ikke genopstiller. Poul Munk Andersen trådte ind som nyt medlem i styregruppen. 
Medlemmerne i styregruppen er herefter:  

 Hans Duus Jørgensen 

 Kirsten Nymann 

 Peter Langkjær 

 Helena Nymann  
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 Anders Ekstrøm Løkkegaard 

 Ida Vedel Lange  

 Poul Munk Andersen (nyvalgt) 
 
Valg sker for en periode af 1 år.  
 
9.   Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen. 
 
De to suppleanter til styregruppen blev genvalgt, og er flg.: 

 Thomas Anglov  

 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. 19.50 med tak for deltagelse, samt tak til Ninas Natur 

Café for at generalforsamlingen kunne afholdes der.  

 

Slutbemærkning: Styregruppen samlede sig efterfølgende og konstituerede sig som følger 

 Hans Duus Jørgensen:  Formand 

 Kirsten Nymann:   Næstformand 

 Peter Langkjær:   Kasserer 

 Helena Nymann:   Sekretær 

 Anders Ekstrøm Løkkegaard 

 Ida Vedel Lange  

 Poul Munk Andersen 
 


