REFERAT

Fælles årsmøde for Høng, Gørlev, Bjergsted/Hvidebæk og Kalundborg Lokalkomite og
Stiftende generalforsamling for DN Ny -Kalundborg afdeling.
Tirsdag d. 28. november 2006 kl. 19.00
I Ubby forsamlingshus
Referent : Susanne Ladefoged
Tilstede : 50 deltagere
DAGSORDEN :
Velkomst
Foredrag v/Ella Maria Bisschop-Larsen
Orientering v/formanden for SLU om den nye DN Struktur
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Evt. spørgsmål til årsberetninger / kandidater
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleante r
5. Eventuelt
Formand for Sammenlægningsudvalget Mikael Hansen byder velkommen til de fremmødte samt Ella Maria
Bisschop-Larsen, præsident for DN.
Ella Maria Bisschop-Larsen, foredrag.
Ella Maria tager udgangspunkt i Judiths indlæg i Fremtidens Natur i Ny -Kalundborg kommune, om at ”Naturen
er herude” Herude på landet. Ella Maria taler om beskyttelse af naturen og fremhæver at fredning bør være
sidste udvej.
Ella omtaler bla Møllebakken – fredningen går måske ikke igennem. Fredning er et instrument, som skal
anvendes med omtanke og forsigtighed. Omtaler problematikken omkring Saltbæk Vig, hvor en ny fredning
med adgang til naturen for borgerne ønskes.
Ella Maria nævner at ”Ingen påklager” fra DN ofte opfattes i det kommunale, som at sagen er nok ok – hvilket
ikke er korrekt. Der kan være forskellige årsager til, at en sag ikke er påkla -get af lokalkomiteen, selvom den
burde være det. Det kan f.eks. skyldes sygdom, fravær mm .
Ella Maria taler om,
- Fremtidens samarbejde med de nye storkommuner, bl.a .
- Bloktilskud følger med ud i kommunerne - men vi skal sikre at bloktilskuddet anvendes til
formålet.
- Kommunerne overtager ansvaret for vandløb, fortidsminder, Natura 2000 områder, overdrev, (amte t har
tidligere søgt EU-midler og selv spædet til) kan kommunerne matche det fremover?
- Miljøministeren ønsker ikke regional overvågning mere – er sparet væk.
- Amtsveje overgår til kommunerne.
- Husdyrloven overtages også af kommunerne. Ny husdyrlov i 2007. DN kan ikke se, at den nye husdyrlov vil
gavne naturen – men kun naboer og landbrug. Der er problemer med udledning af fosfor, nitrat og
ammoniaknedfald. Der er kommet nye udkast – p.t. ikke gennemset af DN.
- DN vil gerne i dialog med kommunerne før politikerne har bestemt sagernes udfald.
- DN skal agere vagthund for naturen og miljøet.
- DN skal påvirke 1. generation af kommuneplaner i de nye kommuner.
- Ikke mere byggeri i naturen. Byg udenfor naturen og skab natur ved byggeriet. Ella drager
Ringe på Fyn frem som eksempel. Ringe sø er genskabt, hvorved der er kommet natur ved
byggeriet.
- Visioner. Hvor vil vi have natur?
- Vilhjelm udvalgets konklusion var : Naturen i DK har aldrig haft det være! Strandenge og
overdrev er ved at gro til!
- EU og international lovgivning, som er omsat til DK lovgivning. Kunsten er at binde alle
naturtyper i DK sammen via grønne korridorer.
- Man kan ikke skabe natur – såfremt man ikke bevarer natur. Ella Marie forklarer, at man

ikke kan genskabe natur, som genetisk er forsvundet i DK. Naturen skal tilbage til Naturen
og økonomi.
- Ved genskabning af vådområder kvitterer fuglelivet omgående ved deres tilstedeværelse .

ved hjælp af vilje

Ella omtaler at C onnie Hedegaard vil naturen det godt – milliarden – som dog blev til ca. 578 millioner
undervejs, skal helst anvendes til 11 naturgenopretnings projekter, f.eks. genslyngede åer samt
vandrammedirektivets implementering i Danmark .
- Landbrugsstøtten. DN ønsker støtte til landbruget til at dyrke natur i stedet for fødemidler.
Vi eksporterer 95% af vores afgrøder.
- Vandrammedirektivet er et EU-direktiv som skal implementeres i Danmark. Anvendes der ikke beløb til at
landbruget lægger om til dyrkning af natur, så skal landbrugets tiltag hertil finansiers af anden vej.
- Klimaændringer, regn, storm nævnes ligeledes.
Saltvandsindsprøjtning i form af økonomi til de nye afdelinger. Ella anbefaler, at der kommer uddelegering og
ansvar som et must med ind i de nye afdelinger/temagrupper .
Spørgsmål til Ella :
Morten Lindhard : Hvordan kommer DN videre med at bruge de nye landbrugsmidler, f.eks. til
vandløbsrestaurering?
Ella : Lokalt kan der gøres meget lobbyisme – I skal først være enige om, ”hvor skal vi hen”. Find ud af
hvordan vi skal gøre det - og hvem der skal betale. DN forudser problemer med at finde økonomiske midler.
95% af vores fødevarer eksporteres – hvorfor gives der landbrugsstøtte til dyrkning af fødevarer? Påvirk
ministeren mm
Mikael Hansen orienterer om strukturen i den nye afdeling.
”5 lokalkomiteer blev til 4 – nu bliver de 4 til 1”
Afdelingen nedsætter emnegrupper til sagsbehandlingen. Oversigten over emnegrupper kan betragtes som et
menukort, hvor den besøgende kan udvælge de retter, som han/hun ønsker. Mikael opfordrer til indmeldelse i
emnegrupperne. Den nye DN struktur skal være til at vokse i
– strukturen må ikke blive en spændetrøje – men være organisk. Gruppernes arbejde vil være af meget
varierende art, afhængig af sagernes omfang og art. Kommer temagrupperne ikke i gang/fungerer, vil alle
sager ”hænge” på afdelingsbestyrelsen, som ikke kan varetage alle opgaver. Emnegrupper vil kunne deltage i
DN kurser og få rutine i sagsbehandlingen. Afdelingsbestyrelsen vil udvælge de vigtigste sager - Glæde os over
de sager, som vi når og ikke græmmes over det, vi ikke når.
Ansøgerne ved, at DN ser sagerne efter i sømmene, hvorfor ansøgerne ofte allerede har indar -bejdet mange af
DN’s krav i deres ansøgninger.
Emnegrupper vil blive indkaldt formodentlig i løbet af decembe r måned.
Valg af dirigent
Kristine Smith, LK konsulent valgt.
Stemmetællere : Svend Mathiesen, Peter Friis Møller, Karen Lundstofte og Karen Dürin g
Kristine kører power point – fine billeder og opsætninger tilpasset vores dagsorden.
Kristine præsenterer de 4 formænd – og spørger de fremmødte, om der er spørgsmål til årsberetningerne –
ingen?
Kristine forklarer, at Emnegrupper skal min. være på 3 personer fra start og åben for flere.
Gruppen skal have en samarbejdsaftale med bestyrelsen.
Kristine viser listen over tilmeldte opstillede via power point og gør opmærksom på, at der
kan opstilles kandidater i aften. Ingen i salen ønsker opstilling til valg .
C hristian Høgh er til masterplanmøde i Kalundborg – men opstiller. C hristian Høghs data til kandidatliste
foreligger og accepteres som skriftlig tilmelding.
Steen Schact har skriftlig tilkendegivet kandidatur til Kristine - ok
Kandidat
Valgperiode
Susanne Ladefoged
3 år
Mikael Hansen
3 år
Ulrik Heimann
3 år
Morten Lindhard
3 år
Jette Vistrup
2 år
Lars Kristian Pedersen 2 år

Stemmeantal
36
34
30
27
26
25

Ingegerd Heesche
Jes Vang
Aase Steudel
Steen Schacht
C laus Høgh
C hristian Høgh

2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Henrik Andersen
Karen Lundstoft
Jette Egelund
Gregers Hellemann

suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

22
21
21
21
20
19

Kristine anbefaler, at der ikke stemmes om prioriteret rækkefølge af suppleanter. Vedtage t
Forslag fra medlemmerne : Ingen forslag modtage t
Eventuelt :
Judith Madsen fortæller, at hun går glad herfra i aften med en god fornemmelse af, at der er ne dsat en stærk
afdeling fremover.
Ulrik Heimann takker for godt samarbejde igennem årene
Mikael Hansen beder om et kort møde med den nye bestyrelse for konstituering af formand og næstforman d

Konstituering :
Mikael Hansen, formand
Ulrik Heimann, næstformand
Susanne Ladefoged, sekretær
Farvel og tak
v/Mikael Hansen: Mange opgaver venter DN fremover: både sjove og mindre sjov e
Dejligt med mange tilmeldte på emnegrupperne
Bestyrelsens opgave bliver, ”at løbe” emnegrupperne i gang samt varetage de øvrige o pgaver
Ubby forsamlingshus vælges som base.
Tilstræber 4 årlige møder i bestyrelsen. Emnegrupperne skal sags behandle efter behov .
Næste møde : Mandag d. 11. december kl. 19.00 i Ubby
- afbud til formanden på tlf. 5950 8911 eller mail

Referat godkendt,
30. november 2006
____________________________
Dirigent Kristine Smith

