Referat af

…………. Vi ta’r naturens parti

Årsmøde i DN Kalundborg
Søndag d. 27. november 2016 i Ubby forsamlingshus
Årsmødet indledtes kl. 13:30 med en ca. 1 times lang vandretur i den unge skov på Tofteager i
Ubby. Guide var den ene ejer Ole Pedersen.

Velkomst v/formand Susanne Ladefoged, DN Kalundborg
Præsentation af bestyrelsen: 7 bestyrelsesmedlemmer samt flere aktive, flere afbud grundet
sygdom. 21 deltagere i alt.
Kl. 14.50 Årsmøde iht. vedtægter
1. Valg af dirigent: Sara Andersen (2057609) valgt. Sara Andersen konstaterer at mødet er
varslet i korrekt tid og dermed lovligt indkaldt.
2. Valg af stemmetællere Karen Düring (1397251) og Jørgen Steudel (364279) valgt
3. Bestyrelsens årsberetning. Skriftlig årsberetning udleveret på mødet til alle. Den mundtlige
årsberetning er et ekstrakt af den skriftlige årsberetning.
Spørgsmål fra medlemmerne til årsberetningen:
Ulla Højer (1048669): Forsyningen vil være giftfri på deres område. Det samme er kommunen
ikke, tværtimod stiger mængden af gift, som de anvender, hvilket er trist. Susanne:
pesticidplanen følges ikke, vi må bære over, når de anvender gift på kritiske steder ved fliser osv.,
men der sprøjtes unødvendigt meget. Susanne har bedt om at få tallene for pesticid forbruget i
kommunen og vi følger det nøje.
Arne 2074954): Der sprøjtes på Møllebakken, det virker voldsomt. Susanne: vi vil være efter dem
og følge det fremover. Vi er ikke helt trygge ved deres indstilling. Arne har taget billeder og
Susanne beder ham sende dem til kommunen samt cc. til Susanne
Ulla: God ide at fotografere og dokumentere, hvor der sprøjtes. Susanne: vi laver en mappe, så
send gerne biller til Susanne.
Arne: Kommunen siger, at de sprøjter med koncentreret hvidløg. Susanne: vi har gennemgået
plejeplanen for Møllebakken grundigt og følger arbejdet nøje på Møllebakken.
Peter Breinholt (737755): Supplerer med orientering om t re sager, som er offentligt kendte, og
som vi ikke kan gøre så meget ved: Vindmølleparkerne i Sejerø Bugt og Jammerland Bugt er 2 af
de 6 kystnære vindmølleparker, som er udpeget. Møllerne i Sejerøbugten i første omgang droppet
pga. sortænder. Jammerland Bugt er speciel da parken er budt på af private. Parken er stor
(mange møller) og er anbragt tæt på land. Vi venter på VVM behandling.
Ny Vest havn: vi har klaget og tabt, vi kan ikke gøre noget ved den sag.
Knudsvej på Reersø Nordstrand. Der er lavet en kystsikring, som man ikke kan passere ved
højvande. Vi kan ikke gøre mere her. Susanne: faktisk skal man kunne passere bagom
kystsikringen men det kan man ikke. Kystdirektoratet siger, at den sag ligger ikke øverst i
bunken. Ulla: meld det til politiet! Susanne: da kysten har ændret sig, er det endnu mere speget
end som så. Kommunen er tilsynsførende. Kystdirektoratet er meget underdrejet pga. udflytning
til Lemvig. De burde give et påbud. Kommunen er langmodig. Sagen kan godt tage 10 år.
Susanne mener, det er Kystdirektoratet, der skal reagere. I sin tid tabte vi sagen hvor vi ankede
tilladelse til kystsikringen.

Årsberetningen skal ikke godkendes men kun tages til efterretning. Årsberetningen taget til
efterretning.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der er 3 pladser på valg hvert år samt 1 vakant plads i år, idet Ella Pedersen stopper udenfor
turnus. Der skal derfor besættes 4 bestyrelsesposter.
Finn Roel Ringe genopstiller, men er ikke til stede, da han er arbejdsramt . Fuldmagt foreligger.
Jette Reeh. Ny-opstiller.
Tommy Kristoffersen genopstiller
Erling Jacobsen villig til at ny-opstille, men er syg i dag. Fuldmagt foreligger.
Fredsvalg: Alle 4 valgtes uden afstemning!
Valg af suppleanter – der kan vælges op til 3 suppleanter, som er på valg hvert år
Hans Kristiansen ny-opstiller
Claus Høgh Hansen genopstiller
Arne Krogh ny-opstiller
Fredsvalg: Alle 3 hilses velkomne som suppleanter uden afstemning
6. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag er kommet fra medlemmerne
7. Eventuelt
Sven Aage Hansen (1811200): Henviser til den fine Klosterskov imod nord, (Mellemvangsskoven),
hvor der kreaturgræsses, og den er fin. Sven Aage har fundet spændende og sjældne biller her.
Kl. 16.00 Farvel og tak v/Susanne Ladefoged, DN Kalundborg
Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne på næste møde
Referat ved Hans Guldager, 28-11-16

Godkendt af ordstyrer Sara Andersen d.
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