REFERAT
Årsmøde d. 26. november 2009
Kalundborg afdeling
På Kalundborg museum
Adelgade 23, 4400 Kalundborg
Tilstede
Ordstyrer
Referent

: 38 personer heraf 35 stemmeberettigede (12 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant)
: Kristine Smidt, organisationskonsulent i DN
: Susanne Ladefoged

Dagsorden iht. vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og stemmetællere
Afdelingens årsberetning (uddelt skriftligt)
Valg til bestyrelsen og suppleanter
Forslag fra medlemmer
Eventuelt

Carsten Clausen, DN byder velkommen til afdelingens årsmøde og orienterer om
aftenens program.
1. Dirigent:
Bestyrelsen foreslår Kristine Smidt fra DN sekretariatet som dirigent. Kristine
vælges uden modkandidat.
Museumsinspektør Lisbeth Pedersen giver en kort orientering om sikkerhedsreglerne på museet, såsom rygning, toiletter og instruktioner i tilfælde af brand.
Kristine gennemgår dagsordenen, som er uddelt skriftligt
Stemmetællere: Karen Düring (1397251) og Jørgen Steudel (1727556)
2. Afdelingens årsberetning
Aflæggelse af kort årsberetning v/Mikael Hansen
Mikael Hansen har valgt at gennemgå Saltbæk Vig fredningen, idet der er sket et
gennembrud i Saltbæk Vig fredningen i de sidste par dage. Birgitte Bang Ingrisch
fra sekretariatet og Mikael Hansen kan offentliggøre, at krav om offentlig adgang
på stier rundt om hele vigen, et antal fugletårne og stikveje til vigen fastholdes.
DN m.fl. har agiteret for, at fuglelivet ikke vil blive mere forstyrret af besøgendes
færden, end fuglene allerede nu gør af jægernes aktiviteter/forstyrrelser. DMU
kan godt godkende offentlig adgang på en række konkrete steder indenfor den
nugældende frednings område. Rapporten understøttes af DOF. DN fremfører, at
der ikke vil forekomme forstyrrelser hos hverken fugle eller oddere ved kommende adgang i området. DN vil ikke afvise, at Saltbæk Vig fredningen kan ende i EU
om nogle år, da DN er oppe mod store kræfter.
(Årsberetning indeholdende løst og fast, naturfacts og stort og småt fra
enkeltpersoner og arbejdsgrupper er omdelt, således at deltagerne får et
større/dybere kendskab til afdelingens arbejde i det forløbne år.)

Spørgsmål til årsberetning/bestyrelsen:
Erik Lund-Andersen, Vinde Helsinge gør opmærksom på, at afdelingen også bør
varetage beskyttelsen af ferske enge, således at der ikke sker opfyldninger,
oppløjninger mv.
Svar: Luftfotos fra 2009 er endnu ikke tilgængelige, hvorfor oppløjninger ultimo
2008-primo 2009 ikke kan afdækkes. DN er opmærksomme på problematikken men ligesom Kalundborg kommune, har DN afdelingen også begrænsede
resurser. Orientering om kryds overensstemmelserne – og om hvilke regler, der
kan medføre træk i EU-støtten. Oppløjning af enge medfører ikke træk i hektarstøtten.
Ib Olsen, Reersø (523156) spørger til (cykel)stien mellem Reersø og Gørlev. Hans
Kristiansen gør opmærksom på, at der aldrig har været tale om en cykelsti - men
en trampe sti, hvilket bestyrelsen kan bekræfte.
Ib Olsen (523156) spørger til en gammel sag: En landbrugs hal v/2 gravhøje på
Gørlev Landevej mellem Høng og Gørlev. Hallens placering er indenfor
fortidsmindebeskyttelsen. Den efterfølgende dispensation blev underkendt i NKN
for 5-6 år siden, men hallen ligger der stadig.
Svar: Jan Pedersen i DN sekretariatet arbejder på sagen. Ulla Højer (1048669)
mener, at Kalundborg kommune HAR lovliggjort hallen. Der har været på tale at
”skjule” hallen bag beplantning i stedet for en flytning.
Erik Lund-Andersen opfordrer DN til at forhandle sagen færdig med kommunen,
således at DN får 50 % af den omkostning, det ville koste at flytte hallen. Beløbet
kunne bruges i arbejdet på at forhindre tilsvarende bommerter i fremtiden.
De forskellige afsnit i årsmaterialet berøres kort uden at give anledning til de
store bemærkninger.
Ib Olsen, spørger til Reersø Radiostation og fremtiden for området/hvorfor er det
ikke opkøbt af Aage V. Jensens fonde. Området er solgt til et pensionsselskab og
et ejendomsselskab. Ib har tidligere talt med Bo Haakonson i DN sekretariatet.
Svar: Området er opkøbt af PFA m.fl.. Fonden Åge V. Jensen sparer i øjeblikket op
til et større opkøb – og vil derfor gerne kun stå stand by. Åge V. Jensens fonde vil
gerne støtte projektet under begrebet nærnatur, såfremt lokale vil stå for pleje og
pasning af området. DN har været i kontakt med TDC uden respons.
Eva Odderskov, Reersø gør opmærksom på, at regeringen muligvis åbner op for
byggeri tæt på kysten, hvilket kan medføre salg af området til sommerhuse.
Erik Lund-Andersen henleder opmærksomheden på en gammel Frednings dom på
Reersø fra slutningen af 1950,erne – som er lavet samtidig med stierne. Ophav til
fredningen var Berntsen i Holbæk og Erik Lund-Andersens far. Afdelingen opfordres til at holde fast i gamle afgørelser.
Årsberetningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

3. Valg til bestyrelse og suppleanter:
Kristine orienterer om valgprocedure og valghandling.
Der skal vælges 4 medlemmer for en periode på 3 år
Der skal vælges 1 medlem for en periode på 2 år
De 4 valgte medlemmer med det højeste stemmetal vælges for 3 år – og det
5. højeste stemmetal overtager en ledig post på 2 år.
Suppleanter vælges for 1 år.
Kandidaterne får en kort præsentationsrunde. På valg er Morten Lindhard, Ulrik
Heimann, Mikael Hansen, Susanne Ladefoged (bestyrelsesmedlemmer) og Lene
Jørgensen (suppleant)
Valgt til bestyrelsen:
32 stemmer Susanne Ladefoged
30 stemmer Tommy Kristoffersen
27 stemmer Mikael Hansen
25 stemmer Ulrik Heimann
21 stemmer Klaus Hansen

3
3
3
3
2

Suppleanter:
Morten Lindhard
Jette Reeh
Lone Falk Jensen

1 år
1 år
1 år

år
år
år
år
år

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende afd. møde d. 8. december 2009
3. Forslag fra medlemmer:
- der er ikke modtaget forslag
4. Eventuelt:
Ib Olsen beder om, at der holdes øje med Musholm Lax. Musholm Lax
Svar: ML ansøgte om en produktionstilladelse gældende i 10 år. DN agiterede for
3 år og Kalundborg kommune fastsatte en produktionstilladelse på 5 år, som ikke
er udløbet endnu.
Sv. Aa. Ladefoged (1696715) mener, at det er for dårligt, at årsberetningen ikke
aflægges mere udførligt mundtligt. Det ville være mere bekvemmeligt for deltagerne, således at de ikke selv skal læse beretningen.
Ulla Højer spørger hvorfor den ikke udsendes digitalt inden årsmødet.
Svar: Det har ikke kunne ladet sig gøre på grund af tidsnød – Mikael Hansen har
først afleveret sin del af materiale til årsberetningen dagen før årsmødet.
Olav Rye Hintze: DN vil forsøge at lægge et link til årsberetningen på Nyhedsbrevet. Kritikken er taget til efterretning.
Ulrik opfordrer til, at interesserede skriver sig på listen over personer, som
modtager mail over arrangementer, nyheder mv. Listen rundsendes.
Mikael takker bestyrelsen og medlemmerne for sin tid som formand for afdelingen
og opfordrer til, at afdelingen finder en ny formand i årene fremover.

PAUSE
Åmose-historier fra en kulturhistorikers syn.
Lisbeth Pedersen takker for, at DN har henlagt mødet til Kalundborg museum,
som er hele kommunens museum. Lisbeth er uddannet arkæolog – men nu
arbejder Lisbeth mest med det kulturelle og naturens sammenspil med mennesker – i aften med foredraget: Åmosen og hvordan mennesker har udnyttet
naturen igennem tiderne.
Lisbeth fortæller om Åmosesystemet fra udspringet syd for Ringsted til udløbet i
Flasken nord for Reersø. Lisbeth forklarer, hvorfor kulturarven går tabt når
vandstanden i moserne sænkes.
Lisbeth fortæller om tørvegravningen både den industrielle og de enkelte
lodsejeres igennem 40-50’erne. Lille Åmose blev ikke industrielt udnyttet i
samme grad som Store Åmose. Tørvegravningen fandt sted helt tilbage i
1880’erne. Tørvegravningens udvikling – om store virksomheder, der købte/lejere
arealer i Åmosen til sikring af brændselsforsyningen i København. Der blev gravet
igennem flere meter lag tørv. Tørven er sidenhen brændt sammen. Lisbeth
fortæller om den første natur børnehave, som blev etableret af godset Bodal, der
var ejet af Carlsberg. Kvinderne arbejdede i tørven, så der var behov for en
børnehave. Lisbeth forsætter over tilblivelsen af Bromølle tunnellen, som blev
bygget i 1950’erne.
Lisbeths foredrag fører lytter igennem tørlægningsperioden og oldsage samlernes
eldorado, da Åmosen er Nordeuropas rigeste område for kunstgenstande fra
stenalderen og fiskeredskaber. Videre over Kongemosens fredning og
genopretning i 1993-95. Fra forårsflyvende let landbrugsjord til vådområde – hvor
der nu ses traner. Odderen er observeret i Åmosen.
Lisbeth runder af med facts omkring Åmosens anvendelse som offermose.
Området er Europas rigeste offermose fra yngre stenalder med Danmarks rigeste
fundområde for stammebåde fra stenalderen. Der fandt våben-ofring sted i Tissø
helt op i kristen tid.
Lisbeth Pedersens vision for Åmosen er: kulturarv + biologi ´+ friluftsliv
Spørgsmål: Naturpark Åmosen er gået lidt i stå og store kulturværdier går tabt.
Mikael spørger om det var en ide, at der blev igangsat en fredning på grundlæg af
kultur i stedet for natur. Har vi verdensnatur arven liggende i Åmosen. Lisbet kan
kun opfordre til, at det forsøges og at det sker hurtigst muligt, især da projekt
Åmosen med argumentet naturværdier/genopretning allerede er glippet 3 gange!

Carsten Clausen takker museumsinspektør Lisbeth Pedersen for et godt foredrag
og husly samt deltagerne for god ro og orden med ønsket om, at alle kommer
godt hjem.

Referent/Susanne Ladefoged

