Formålene vedr. sagen om Lammefjordens Stauders konkurs mener jeg er:
Vattenfall er tilsyneladende så vred over hvad jeg har gjort for at finde ”sandheden” omkring
opsætningen af kæmpevindmøllerne på Lammefjorden og i hele Danmark. Det har nok kostet dem
og Vindmølleindustrien milliarder, da jeg har været hovedårsagen til den organiserede modstand.
Mange kommuner har sat opsætningen af kæmpevindmøller i stå, sandheden er nu ved at blive
udbredt og forstået.
Jeg oplever at Vattenfall og Vindmølleindustrien har forsøgt at ”knække” mig (formål nr. 1)ved at
få Danske Bank til at erklære mig konkurs uden at jeg reelt var konkurs. Men på baggrund af
Vattenfalls nærtstående kæmpevindmøller er mine medarbejdere og vi selv så medtaget, at vi ikke
orkede eller havde lyst til at forsætte denne store helbredsmæssige risiko vi var i. Derfor valgte jeg
ikke at forsøge anden løsning. Danske Bank har jeg hele tiden orienteret om hvordan
medarbejderne og vi selv var påvirkede, så de vidste også alt om min og virksomhedens
sårbarhed.
Da mine ejendomme var dem der måske i hele Danmark lå værst for måling af lavfrekvent støj, og
dermed også stor sandsynlighed for meget kedelige måleresultater for Vattenfall og
Vindmølleindustrien var der et klart formål med at få disse ejendomme revet ned inden, selv om
Holbæk Kommune ellers havde sagt ok for måling i det ene af husene(formål nr. 2).
Der kommer så heller ikke til at bo mennesker i disse huse mere og derved standser de massive
klager fra beboerne. (formål nr. 3)
Et fjerde formål med nedrivningen og omdannelse til landbrugsjord var, at der ikke kom
medarbejdere til at arbejde på dette sted mere, der jo betyder at der heller ikke kommer klager
fra den side (formål nr. 4)
Aftalen laves mellem Vattenfall og Danske Bank, der var kreditordominerende, hvor kurator
Andreas Kjærsgaard Mylin, Accura er den udførende, af det praktiske i forløbet. Hans job var for
Danske Bank, at sørge for at ingen andre måtte købe ejendommene end naboen Hagesholm Gods,
således at Danske Bank kunne investere i solcelleanlæg på Lammefjordens Stauders arealer(formål
nr. 5).
Dette kunne få Hagesholm Gods til at overleve deres formodentlige store økonomiske kvaler som
kan hindre Danske Bank i et stort tab(formål nr. 6) – på bekostning af Lammefjordens Stauder hvor
Danske Bank næsten ingen tænkelige tab får.
Denne plan sørger kurator Andreas Kjærsgaard Mylin for at foretage, hvilket nok ikke kan lade sig
gøre uden at overtræde konkursloven stort set hele vejen igennem. Dette har jeg mange
dokumentationer på og rigtig mange vidner der også meget gerne vil fortælle ”sandheden” om
forløbet, der i den udspekulerede plan gik ud på at Danske Bank for alt i verden ikke måtte blive
indfriet og dermed mistede deres pant og dermed magten i forløbet.

Kurator skulle desuden nok sørge for at Vattenfall ikke kom i en retssag med mig, der for
Vattenfall kunne gå rigtig galt, da jeg er en af de få der kender til alle de ”muligheder”
Vindmølleindustrien benytter sig af, for at få sat kæmpevindmøller op. Derfor lavede kurator
selvfølgelig et forlig med Vattenfall, trods det at han havde lovet det modsatte(formål nr. 7).
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