
Vi inviterer hermed til ordinær generalforsamling i Støttekredsen for Nordisk Folkecenter for 

vedvarende Energi  

Lørdag den 29. juni 2019 kl. 14:00. Der vil være frokost kl. 12:30 pris for frokost 50,- 

kroner. Alle er velkomne. 

på Nordisk Folkecenter, i SkibstedFjord Bygningen med følgende dagsorden: 

1. valg af dirigent, referent og stemmetæller. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning. 

3. Støttekredsens reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Centerets årsberetning 

og årsregnskab fremlægges til orientering. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af støttekredsens medlemmer af bestyrelsen. På valg er Nanna Hvelplund og Ole 

Vagn Christensen.  

6. Valg af 2 suppleanter. 

7. Fastlæggelse af kontingent efter indstilling fra bestyrelsen. 

8. Valg af kasserer og revisor for Støttekredsen. 

9. Optagelse af nye medlemmer af Støttekredsen. 

10. Eventuelt.  

Indkomne forslag skal være formand Ole Vagn Christensen i hænde senest 1 uge før 

generalforsamlingen. Formandens post adresse er: Provst Sonne Vej 12, 7700 Thisted. E-mail: 

ovc@folkecenter.dk  

Pris for medlemskab: Husstand 200,- kroner, enkelt person 100,- kroner, virksomheder 1.000 

kroner. Venligst indbetal på konto i Merkur Bank: 8401 000 107 9575 mærket navn.  

Efter generalforsamlingen vil Lene Høgh give oplæg om Folkecenter projekter i Uganda. Jane 

Kruse vil derefter fortælle om hverdagen på Folkecenter. 

Med venlig hilsen og på gensyn 

Bestyrelsen for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyhedsbrev: 30. november 2017 fik Folkecenter fra Erhvervsstyrelsen tilsagnsskrivelsen til, at vi 

kunne starte Test og Videnscenter for små Vindmøller og dermed tage hul på den bevilling på 7.3 

millioner kroner. Og så gik tingene i gang, papirer blev underskrevet, der blev ansat nye 

medarbejdere, planerne blev justeret og vi kunne starte med at lave aftaler om deltagelse i 

konferencer og samtidig tilrettelægge workshops og seminarer på Folkecenteret.  

Test og Videnscenter for Små vindmøller er fysisk på adresse: Vorupørvej 250 D, 7700 Thisted. Vi 

har lokalplan for tre fundamenter til 25 meter høje vindmøller med en max effekt på 25 kW 

(juni 2019) alle tre fundamenter er der lavet aftale med virksomheder om.  

Ligeledes har vi en bevilling fra Region Nordjylland til markedsføring af Test og Videnscenter på 

1,5 millioner kroner.  

mailto:ovc@folkecenter.dk


I år 2018 har vi haft studiebesøg af 4.000 personer.  

Fra Danske Commodities vedr. Social Return on Investment lavet kontrakt på ”Light over Mali” 

for år 2018 og 2019. Hvert år for 200.000 kroner til lys i skoler, klinikker, markedspladser og for 

de unge hjemmelys-lamper.  

Vi har arbejdet med 2 gode CISU projekter i Uganda.     

 

 

 

13. juni 2019 Kolding Gymnasium, international afdeling. Studiedag for 42 elever og deres lærer 

 



 

COP 24, Katowice, Polen december 2018. 338 personer besøgte Folkecenter stand hvor Jan Harry 

Frederiksen demonstrere mulighed for lys i lokalområder uden elnets mulighed.   

 

 

23 internationale studerende har igennem året 2018 været på 3 til 9 måneders studieophold på 

Folkecenter.  

 



Elbil Nissan e-NV 200 blev bestilt i 2018 og ankom februar 2019. For 100 km kørsel skal der 

bruges 20 kWh. Batterierne har en rækkevidde på 300 km ved bykørsel og 200 km landevejs 

kørsel. 

 

 

 

Fra Mali Folkecenter var der besøg og der blev planlagt nye initiativer med Folkecenterets team.  


