
NYHEDSBREV 
Så er brikkerne ved at falde på plads. Myndighedsbehandlingen kører på sidste vers. Vi er næsten i mål 
med udarbejdelserne af kontrakterne og er i den afsluttende fase i forhandlingerne med selskabet om-
kring bonus og kompensationsordningerne. Vi er meget fortrøstningsfulde og forventer at nå i mål med de 
sidste detaljer i løbet af kort tid. 

På det seneste har der været stor interesse om projektet. Der har været mange landmænd, der har rettet 
henvendelse omkring medlemskab af Sønderjysk Biogas. Det glæder os hver gang, vi får en henvendelse, 
og vi er meget imødekomne. De, som ønsker medlemskab, kan fortsat nå at få indflydelse på det videre 
forløb. 

Der er stadig knaster, der mangler at blive afklaret. Før vi går videre med projektet, skal der foreligge et 
tilsagn fra EU på tilskudsordningen. Vores umiddelbare vurdering er, at det er en formsag, men for ikke at 
løbe en unødvendig risiko, har vi valgt ikke at sætte spaden i jorden, før alle forhold er bragt i orden. 

Om kort tid skal vi medlemmer samles. Vi skal gennemgå kontrakterne, og de skal efterfølgende under-
skrives, så vi har sikret os den nødvendige leverance af husdyrgødning. Efter vi har fået kontrakterne på 
plads, og anlægget har sikkerhed for, at der er den nødvendige husdyrgødning til rådighed, skal vi hver 
især tage stilling til, om vi samtidig ønsker at være investor. Leverandører forpligter sig ikke til samtidig at 
være investor. 

Der har omvendt været henvendelser fra erhvervslivet, som ønsker at blive en del af Sønderjysk Biogas. 

Henrik Frandsen og jeg har også deltaget i et møde med borgmester Jens Christian Gjesing (A), hvor borg-
mesteren viste stor interesse og var meget imødekommende og foreslog, vi kom med forslag til, hvordan 
kommunen kan hjælpe projektet videre. 

Alle disse positive tiltag og medlemmernes tilbagemeldinger fortæller mig, at vi er på rette spor. Både Ma-
rina og bestyrelsen arbejder støt videre. Nu gælder det om, at vi alle hjælper hinanden med at komme i 
mål. 

Jeg er meget imponeret over den store opbakning, der er blandt medlemmerne. Jeg har været så privile-
geret at få mulighed for at komme ud og besøge nogle af jer. Det har været en rigtig god og lærerig ople-
velse. Jeg håber, der i fremtiden bliver mere tid til kommunikation. Hvis der er nogle af jer, der ønsker, at 
en fra bestyrelsen eller jeg selv aflægger et besøg, skal I være meget velkomne til at rette henvendelse til 
Marina eller undertegnede. 
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