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PROGRAM:   (Tiderne er cirka tider)    
 
Kl. 13.00 Velkomst ved Carsten Clausen, DN 
 
Kl. 13.10 Årsmøde iht vedtægter 
 
Kl. 14.00 Gospel kor / sang 
 
Kl. 14.30 Årets fotokonkurrence ”STIL SKARPT PÅ NATUREN” 

- herunder kaffe og kage. Der kan købes øl og vand 
 
Årsmøde iht. vedtægter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Afdelingens årsberetning 
4. Valg af medlemmer og suppleanter 
5. Forslag fra medlemmerne* 
6. Eventuelt 

 
BESTYRELSEN: 
Mikael Hansen, formand 
Ulrik Heimann, næstformand 
Susanne Ladefoged, sekretær/webmaster 
Olav Rye Hintze, medlem 
Henrik Andersen, medlem 
Lis Dannenberg, medlem 
Morten Lindhard, medlem 
Steen Schacht, medlem 
Lars Kr. Pedersen, medlem - på valg  - ønsker ikke genvalg 
Ingegerd Heesche, medlem - på valg  - genopstiller 
Jes Vange, medlem  - på valg  - genopstiller 
Jette Vistrup, medlem - på valg  - genopstiller 
Hans Glahn. Suppleant - på valg  - genopstiller 
Claus Høgh, suppleant - på valg  - genopstiller 
    

               
       Tissø Vandmiljø v/Bakkendrup    Fotograf: Hans Trier 
 



ÅRSBERETNING: 
 
Året 2008 blev så sandhedens time for kommunesammenlægningen. Både 
kommunens, såvel som DNs sammenlægning, men også for samarbejdet 
mellem disse to nye organisationsstrukturer. Hvor 2007 var begyndelsen for 
den nye afdeling, blev 2008 året - hvor tingene skulle fungere ”ude i 
virkeligheden”. Meget kan vi se tilbage på med tilfredshed, andet skal justeres. 
Det er også året, hvor vi kan byde velkommen til 172 nye medlemmer. Vi er 
nu i alt 1342 betalende medlemmer. En fremgang på 15 % på under et år. Der 
er flere grunde til denne fremgang. Vi har haft en hvervekampagne løbende 
over sommeren og vi har haft stor synlighed med både Saltbæk Vig og 
Havnedebatten. Men sidst og ikke mindst har vores arrangement gruppe med 
tiltag hver måned gjort os nærværende lokalt og i folks dagligdag. Tak til alle 
der bar, og velkommen til de nye medlemmer. For os aktive er dette et 
fornemt håndslag fra befolkningen på, at der er opbakning til vores fortsatte 
arbejde med beskyttelse af naturværdierne og for en bæredygtig udvikling i 
kommunen. 
 
Vores organisationsmodel med mange arbejdsgrupper var ambitiøs. Enkelte 
grupper med klart afgrænsede opgaver har fungeret rigtig godt, enkelte 
grupper har ikke haft sager i det forløbne år og nogle har været hvilende. De 
konkrete opgaver har ligget mellem to eller flere gruppers områder, og det har 
derfor ofte været de sædvanlige aktive, der har taget opgaven op. Det er også 
fint, bare opgaverne bliver taget op. Men vi har lært, at vi fremover ikke 
behøver f. eks en ”skovgruppe”, en ”enggruppe” og en ”vandløbsgruppe” til at 
forholde sig til sagen, når ”husdyrsgruppen” efterlyser kommentarer til en 
svineudvidelse. Det bliver alligevel de samme (få) personer, der vil forholde sig 
til problemerne med kvælstofbelastningen.  
 
Året har været præget af store enkeltsager. Saltbæk Vig fredningen kom, langt 
om længe i gang. Vores første udspil var nok for ambitiøst, det lykkedes os 
ikke at få folkestemningen, kommunen og Miljøcenteret til at se perspektiverne 
i en fredning, der bl.a. inkluderede Bregninge Ådal. Vi forhandler nu om et nyt 
udkast. Stort set med den gamle frednings grænser. De væsentlige  foran-
dringer i forhold til den eksisterende fredning er større offentlig adgang og 
mulighed for at kunne rette op på selve Vigens elendige vandkvalitet. Der er 
håb om, at stat og kommune vil kunne bakke op om dette nye forslag. 
Tidshorisonten er stadig mange år. Det er et kæmpearbejde for Fred-
ningsnævnet at bøje grundejer og offentlighedsinteresser sammen. Og bøje 
dem på en måde så udpegningsgrundlaget som Natura2000 område ikke bliver 
tilsidesat. 
 
Havnedebatten kørte videre - på tredje år - med uformindsket styrke. Der er 
den forskel fra 06 og 07, at der nu er en bred folkelig opbakning bag ønsket 
om at moderere visionerne i Havnens Masterplan. Det er vores opfattelse, at 
folk ikke ønsker Naturskoven på Asnæs afløst af lagerhaller og opmarchbåse til 
lastbiler. Afdelingen afgav et høringssvar på 12 sider + bilag i forbindelse med 
VVM behandlingen af planerne. Der blev i alt afgivet 45 høringssvar, 
forvaltningen har nok at tygge på i det videre arbejde. 
Hvad vigtigere er, økonomien bag projektet smuldrer. Den igangværende 
recession fjerner grundlaget for de prognoser fra frem til 2005, der er 
grundlaget for budgetteringen. De afdækkede fejl og mangler betyder 



forhåbentlig, at sagen dør ud af sig selv. At vi ikke bliver nødt til at tænke 
videre med klager til Naturklagenævn og EU-kommission og i sidste ende 
måske endda en fredningssag ville være glædeligt. Vi har allerede anvendt 
mange resurser på at forholde os til et projekt, der nærmest må beskrives som 
et forsøg på at løse 1980ernes massearbejdsløshed. Fremtiden kræver 
anderledes bæredygtige løsninger. Det bedste man kan sige om havne-
debatten er, - at den har virket som en øjenåbner for folk herom. 
 
Talrige enkeltsager har også krævet vores tid. Høringssvar til lokalplaner og 
husdyrudvidelser, vandsyn, enkelte klager over afgørelser samt relevante 
anmeldelser af grelle forhold til de relevante myndigheder. Sidste efterår blev 
der ligeledes udarbejdet et høringssvar til 1. fase af vand- og naturplanerne til 
Miljøcenter Roskilde (EU-vandrammedirektivet). Dette gav grundlag for et godt 
og konstruktivt samarbejde med sportsfiskerne. Et samarbejde, hvor begge 
sider lukrerede på den anden parts viden. Vores holdninger er så ens, at vi 
regner med også i fremtidige vandløbssager at kunne inspirere og samarbejde 
med hinanden. Ligeledes skal Friluftsrådet, Jægerforbundet, Turistrådet, DOF 
og Arkæologiforeningen nævnes som eksempler på foreninger vi samarbejder 
godt med i konkrete sager. Et samarbejde vi fra DNs side finder meget 
værdifuldt. Der er en stor sum af viden gemt i vores respektive foreninger. 
Bruges den i fællesskab, nuancerer og kvalificerer vi vores respektive input i 
debatten. 
Det største problem i 2008 har faktisk været antallet af hænder i forhold til 
ambitionsniveauet og antallet af gode idéer. Vi mangler stadig frivillige, vel og 
mærke frivillige, der har tid og lyst til at investere tid på videreførelse af 
konkrete sager og projekter. En stor tak skal lyde fra formanden til de mange 
der har båret, skrevet, inspireret og i øvrigt været med, når det var 
nødvendigt. Internt, såvel som eksternt.                   v/formand Mikael Hansen 
 

 
Øvre Halleby å ved Tissø                Fotograf: Hans Trier 



Supplerende beretninger fra aktive arbejdsgrupper: 
 
Vandløb. 
DN i Kalundborg er repræsenteret ved 4 personer i kommunes nedsatte vand-
løbsgruppe. Vi deltager i planlægningen af vandsyn og går med på de årlige 
vandsyn, hvor det er vores opgave at sikre vandmiljøet i vandløbene de bedste 
tænkelige vilkår iht. gældende lovgivning. Vandløbs synende i 2008 starter den 
22. oktober – så i skrivende stund kendes vi ikke situationen i de udvalgte 
vandløb. 
 
Søer og moser
Der er i det forløbne år givet mange tilladelser til etablering af søer i det åbne 
land. Vi gennemser alle tilladelser og forsøger at sikre os, at etableringen nu 
også er til gavn for natur- og dyrelivet det pågældende sted. 
 
Havmiljø
Der er givet flere tilladelser til kystsikringer i det forløbne år bl.a. ved Mullerup, 
Sejerø og Saltbæk Vig. 
Musholm Lax: Efter næsten 1,5 års produktion modtog Musholm Lax en mil-
jøgodkendelse til produktionen! Vi deltog i processen med et høringssvar. 
Musholm Lax ansøgte om tilladelse til produktion i 10 år – vi argumenterede 
for 3 år – tilladelsen lød på 5 år! Vi må være tilfredse med afgørelsen set i 
relation til de kommende vand- og naturplaner. 
 
Fortidsminder og beskyttelseslinjer
I de forløbne måneder siden sidste årsmøde, har fortidsmindegruppen været 
på 3 besigtigelses ture i den sydlige del af Ny Kalundborg kommune. Det 
drejer sig om områderne omkring Gørlev, Reerslev, Vinde Helsinge og det 
sydøstlige område ved Tissø. Ialt har vi kigget på 48 fortidsminder, heraf er 
der sendt anmeldelser på 36.  
1.Forseelserne består i hovedparten af manglende pleje, idet de fleste er 
tilgroede af både høje træer og/eller buske. 
2. Den dyrkningsfrie bræmme er ikke respekteret. 
3. Deponering af rydningssten eller andet materiale. 
”Lyst” ser det dog ud, idet Jens Nielsen (Kalundborg museum) og 
undertegnede, for få måneder siden kiggede til nogle af de anmeldte gravhøje 
og da kunne konstatere, at landmændene godt kan finde ud af at overholde 
den 2m. dyrkningsfrie bræmme. I øvrigt har redaktøren for tidsskriftet Fund og 
Fortid vist interesse for DNs indsats med opsyn af fortidsminder og vi har i 
sidst udkomne udgave af bladet leveret billedmateriale. 
 
 
Landbrug – husdyrudvidelser
Der er indsendt høringssvar på følgende ansøgte udvidelser i 2008:  
Bakkendrupvej 11, Gørlev - Svanemosevej 1, Høng og Præstemarken 11, 
Gørlev.  
Svanemosevej og Præstemarken gav ikke anledning til de store bemærknin-
ger. Udkast til endelig miljøgodkendelse vedr. Bakkendrupvej 11 forventes 
færdiggjort af Kalundborg kommune i oktober – vi afventer udkastet. 
 
 
 



AFFALD  
Ud fra devisen: ”Nye koste fejer bedst; men de gamle ved hvor skidtet ligger”, 
delte vi os op i vores ”gamle” kommunale områder: Gørlev, Hvidebæk, Rørby, 
Bjergsted, Vesterlyng og Kalundborg. Der var rigtig god tilslutning fra mange 
aktive indsamlere. I alt blev der indsamlet mere end ½ ton brændbart 
materiale sammen med en masse flasker og dåser (såvel med som uden pant). 
Før den officielle indsamlingsdag havde vi en optaktsindsamling i Gørlev; hvor 
Karen Düring var den glade giver af en god frokost. Vores mål var at samle 
affald i Søparken (dyrskuepladsen) som er Vej og Parks ansvarsområde. 
Tilsyneladende havde der allerede været en opsamlingspatrulje, fra kommunen 
ude, som var kommet os i forkøbet; men vi fandt alligevel betydelige mængder 
i bevoksningen omkring park anlægget. Dette udløste en overrækkelse af en 
”Grøn Gris” til Vej og Park afdelingen, som en påmindelse om at det visse 
steder ”halter” med at renholde offentlige områder. 
Steen kontaktede nogle af kommunens genbrugsstationer og fik foranlediget, 
at nogle af disse holdt åbent. Kavo sponsorerede ”Logo-fiserede” kildevand, 
bolsjer og oplysende brochurer om affaldssortering. 
Alt i alt ser det ud til at mange flere har fokus på det, for naturoplevelsen, 
skæmmende indtryk som affald forvolder - og synes, at det er o.k., at være 
med til at holde” rent” i nærområderne. Dette kan man også se på at flere 
beboerforeninger i år, var interesserede i at deltage i egne områder. GODT! 
Tak til alle som deltog. 
 
RÅSTOFINDVINDING
Grusgrav gruppen har i år lavet følgende arbejde: 
- Indsigelse vedr. efterbehandling af areal ved Stenrand (Bjergsted) tabt, men 
Naturklagenævnet tillod DN at anke en efterbehandlingsplan hvilket ikke var 
sket før. Tabt delvis pga. fejlagtige oplysninger i planen, fra lodsejer og pga. 
kommunens manglende vilje til at vedligeholde en viadukt til muligt stisystem 
efter endt gravning. 
- Sendt indstilling til Natur og miljø udvalget v/ Allan Orris om at oprette en 
følgegruppe for grusgravning i Bjergsted. 
- Klage til kommunen vedr. ulovlige forhold ved grusgravning i Bregninge.  
Sænkning af grundvandsspejl og udledning af lerpartikler i sø. 
- Tilføjelser, ideer og indsigelser til Region Sjællands råstofindvindingsplan for 
udvinding af råstoffer på Sjælland. 
- Arbejdet internt i DN med at oprette et råstofnetværk. 
 
 
VANDFORSYNING OG SPILDEVAND
Der er i årets løb givet mange tilladelser til jordvarmeanlæg – vi gennemser 
tilladelserne for placeringerne if. grundvandsboringer mv. Det har ikke givet 
anledning til bemærkninger. 
 
LOKALPLANER OG ANDEN PLANLÆGNING
Der er indsendt høringssvar til følgende lokalplanforslag: 
Nr. 502 for et boligområde nord for Svinghulen i Svebølle. 
Nr. 503 for et boligområde ved Roevej i Gørlev 
Nr. 504 for et boligområde øst for Ulstrup 
Nr. 511 for et boligområde syd for Eskebjerg 
Nr. 512 for et boligområde i Ellede 
 
 



Kalundborg kommune har været meget lydhør for DN’s bemærkninger. Her 
skal blot nævnes 2 gode ændringer: 

- nr. 503 Et boligområde i Gørlev – at alt overfladevand forsøges 
udledt til Daniscos gamle slambassiner i Rye mose, så området 
kan holdes vådt til glæde for mange fuglearter. 

- Nr. 512 Et boligområde i Ellede – 2 jord- og stendiger, som var 
planlagt nedrevet genopføres som afgrænsning mellem lokalplan-
området og det åbne land. 

 
INDUSTRI, TRAFIK OG HAVNE
Kalundborg Ny-Vesthavn debatten forsætter stærkere end nogensinde i dags-
pressen – der er indsendt høringssvar på VVM’en. Vi afventer resultatet heraf 
og kommunalbestyrelsens beslutning. Evt. uddybning - indsigt i sagen eller 
spørgsmål hertil besvares gerne af Mikael Hansen og Olav Rye Hintze. 
 
VESTERLYNG
Vesterlyng er et enestående fredet område ved Sejerø Bugten.  I 1860 var det 
etableret som græsnings lav, og i 1945 har de mange lodsejere fået fredning 
på det.  Lodsejerne har stadig væk kontrol over Vesterlyng, men de kæmper 
med forskellige problemer i vores tid.  For deres indsats får de næsten ingen 
hjælp fra de offentlige men har mange udgifter. 
Der er ikke behov for en intensiv græsning, og da man ikke længere kan have 
dyr gående, som er for sultne - mangler man intensiv pleje af området.  Der 
kommer flere og flere træer og store enebær buske, så der er risiko for, at den 
særprægede natur vil forsvinde. Der er risiko for, at den særpræget natur vil 
forsvinde ved tilgroning. Det overvejes i øjeblikket at udsætte skotsk kvæg, 
som kan græsse hele året. Vesterlyng gruppen er interesseret i at støtte lavets 
bestræbelser på at holde væksten nede og begrænse nedslidning af området 
bl.a. pga. trafikken og de turister, som mangler respekt for naturen.  Dette 
betyder at vi samarbejder med formanden for Vesterlyng Lav.  
Det største problem på Vesterlyng er dog løsgående hunde, som er til stor 
skade for de vilde dyr i området.  
 
 
BJERGSTED BAKKER
Bjergstedbakker-gruppen har d. 12. dec. 2007 sendt følgende til kommunen: 
Efter at bakkerne er blevet fredet, er der sket ting, som vi mener bør under-
søges nærmere for at klarlægge, om de er i strid med fredningsbestemmel-
serne: 
1. der er lavet "kørevej" bestående af murbrokker mv. ind til en foderplads. 
2. der er fældet beplantning i området. Det må sikres, at der ikke genplantes, 
da området if. bestemmelserne skal fremstå ubeplantet. 
3. Der er hegnet tværs gennem et afgræsningsområde. 
En tilbagemelding modtages med tak. 
Fremsendt med kortbilag. Vi har til dato ikke hørt fra kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 



AD HOC
Friluftsreklamer/skilte i det åbne land. DN kan konstatere, at opsætning af 
ulovlige skilte i det åbne land breder sig over hele Danmark – også i Kalund-
borg kommune. Vi har anmeldt en del sager, hvilket indtil videre har resulteret 
i, at Kalundborg kommune den 15.juli 08 indrykkede følgende Bekendtgørelse 
”Vejledning om brug af oplysningsskilte i det åbne land” i aviserne samt på 
kommunens hjemmeside. Kommunen annoncerede en tidsfrist til den 15. 
august i år til lovliggørelse/fjernelse af ulovligt opsatte skilte. DN vil følge op 
på overholdelse af ovenstående, således at vores natur og grøftekanter 
friholdes for overklistring af skilte i alle størrelser og farver. 
 
 
 
Ovenstående må ikke betragtes som en fuldstændig beskrivelse af arbejdsopgaver og 
sager i det forløbne år – men blot som en kort orientering omkring enkelte 
emner/sager.   
Mangler du information om en sag, er du altid velkommen til at rette henvendelse til 
afdelingen.  
 
 
 
 
 

 
              Kirkebugten      Fotograf: Jørgen Topp-Jørgensen



 
Årsberetning fra Arrangementgruppen: 
 
 
ÅRETS ARRANGEMENTER. 
 
27. januar Årets første arrangement foregik i dejligt solskin. 48 deltagere 
tilbagelagde den knap 5 kilometer lange gåtur. Alle fik set havørnene ved 
Skarridsø. Sne var der ikke noget af – så ski og kælke blev hjemme. 
Deltagerne nød i stedet for den flotte udsigt og det gode vejr. 
 
23. februar 
DN Dance i Bjergsted forsamlingshus trak over hundrede personer til huse. 
Disse fik danset og nynnet med på melodier fra 1960’er. Der var fællesspis-
ning, hvorefter musikken blev leveret af de 2 band, Gøjserne og Karmaband.  
 
15. marts 
DN viste flaget i den sydlige del af kommunen ved at deltage i Gørlevs Han-
delsstandsforenings forårsmesse med en flot stand med og omkring vilde dyr. 
 
11. april 
Vi tog hul på debatten omkring klimaforandringer med en film og debat aften i 
Kalundborg ved at vise tidligere vicepræsident i USA Al Gores Oskar præmie-
rede film En Ubekvem Sandhed. Forskellige politikere bla. hele miljøudvalget 
var inviteret til at deltage i aftenens arrangement og debatpanel. Desværre var 
der stort afbud fra den politiske kant. 
 
13. april 
Der blev indsamlet affald i alle de 5 gamle kommuner på den landsdækkende 
årlige REN DAG. Der blev indsamlet i hundredvis af dåser uden pant og kilovis 
af affald smidt i naturen. 
 
23. april 
Fuglene ved Tissø trak 85 deltagere til Fuglede gård. Amatør fotograf Bent 
Stovgaard viste sine fotos og fortalte om fuglelivet i og ved Tissø og Åmosen. 
 
25. maj 
Nattergal tur til Madesø druknede i sin egen succes. 154 personer deltog i fol-
kevandringen til Madesø – godt at Nattergalen helst høres og ikke ses, for så 
var den da fløjet. Helge Christensen og Holger Christensen leverede en spæn-
dende fortælling om tørvegravningen i Åmosen, områdets natur Kongens møl-
ler ved Bromølle /Kattrup 
 
1. juni 
En rigtig mørk gyser – turen igennem den 900 meter mørke Bromølle tunnel, 
som tæmmer Øvre Halleby å på den sidste strækning ned til Bromølle Kro. 
Flagermus sås i stort antal i tunnelen. 
 
 
 
 
 



15. juni 
Blomsternes Dag på Vesterlyng trak flere interesserede end vores samarbejds-
partnere fra Botanisk forening forventede – glædeligt når der er ”professio-
nelle” guider på. 
 
5. juli 
”Naturens Ambulance” holdt hele lørdagen foran Kvicklys indgangsparti i Ka-
lundborg. Rigtig mange benyttede lejligheden til at kigge nærmere på de ud-
stoppede dyr og el-cyklen samt få en snak med Danmarks Naturfrednings-
forenings repræsentanter 
 
6. juli 
Jens Pedersen - Barnebarnet til grundlæggeren af samme navn af det gamle 
geddeklækkeri i Klinteskoven ved Tissø fortalte deltagerne om opstarten, drif-
ten og lukningen af geddeklækkeriet. Derefter en travetur igennem Klintesko-
ven med frokost ved det gamle traktørsted Klintehuset, hvor kunstnerne viste 
indenfor. 
 
23. august 
Den planlagte overnatning i shelters eller under åben stjerne himmel på Røs-
næs kunne ikke lokke deltagere nok, til at den kunne gennemføres – 
desværre.  
 
7. september 
16 friske deltagere tog den over 30 kilometer lange cykeltur Sejerø rundt på 
Naturens Dag. Fyrpasseren Knud Hammeken inviterede indenfor i Sejerø’s fyr 
og galleri Tejst ejer Birgit Kahre mødte os på Tejsts skrænten og fortalte om 
”Sejerøs Nationalfugl” 
 
11. september 
Foredrag af journalisten Kjeld Hansen over emnet kultur og naturlandskabet.  
Foredraget er et causeri over Kjelds nyeste bog å mere end 800 sider ”Det 
tabte land”. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Kalundborg Museum. 
 
28. september 
Geologiens Dag i dag bliver markeret med fint besøg af geolog Per Smed, som 
tager deltagerne med i en grusgrav i Bjergsted Bakker for at finde forklaringen 
på, hvorfor landskabet ser ud, som det gør i dag. 
 
 
Vi slutter året 2008 med følgende arrangementer: 
12. oktober afholdes Æblemost presse-dag, Røsnæs 
26. oktober besøges Løve Mølle, Tingstedet mm, Høng 
29. november Happening ½ år efter Al Gore filmen, Kalundborg 
7. december Juletur til Vesterlyng med glögg, Vesterlyng 
Vel mødt – vi fortsætter arrangementerne i 2009 



KLIP FRA NOGLE AF ÅRETS ARRANGEMENTER : 
 

     
Bjergsted Bakker januar 08         Nattergal tur til Madesø maj 08 
 

     
Klinteskoven, Tissø juli 08         Cykeltur på Sejerø september 08 
 

     
REN DAG april 08          Hvervekampagne juli 08 
 

      
Bromølle tunnelen og Kattrupskoven 1. juli 08



 
ÅRETS FOTOKONKURRENCE ”STIL SKARPT PÅ NATUREN” 
 
Vi modtog næsten 200 fotos – nogle få opfyldte dog ikke kravene til 
deltagelse i konkurrencen - at lokaliteten skulle være i Kalundborg 
kommune. 
 
Der var rigtig mange dejlige fotos – men dommerkomiteen var ret 
enige om de 12 bedste fotos, som vi i dag præmierer. 
 
 

     
Dommerpanelet på arbejde 
 
 
Vi takker sponsorerne:  

01. præmie DAB radio, 2tal i Høng 
02. præmie Trådløs telefon, Punkt1 i Høng 
03. præmie Toilettaske, Matas i Høng 
04. præmie Salt/peber sæt, Kop & Kande i Høng 
05. præmie Selskabstaske, Matas i Høng 
06. præmie CatEye cykelcomputer, FRI Cykler i Gørlev 
07. præmie Gavekort kr. 200,00, Helle H i Gørlev 
08. præmie Varekurv ”Brød for Livet” Viskingegården, Svebølle 
09. præmie CatEye cykelcomputer, FRI Cykler i Gørlev 
10. præmie Herreskjorte, Tøjeksperten Marius i Høng 
11. præmie 3 T-shirts, Sportsmaster i Høng 
12. præmie 2 fl. Rødvin, SuperBrugsen i Gørlev 

 
Fremstilling af billeder: BIS REKLAME v/Peter Bisgaard, Kalundborg 
Indramning: PC Glas v/Per Christensen, Slagelse, Høng og Kalundborg 
 
 
 
 
Fotos: 
De gengivne fotos i denne folder deltog i fotokonkurrencen og var mellem de 
12-20 bedste billeder. 


