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PROGRAM:   

(Tiderne er cirka tider)     

 
 

Kl. 13,00 Vandretur til Bøgebjerg, Ubberup valgmenighedskirke og 

 højskolens park med digterhuset, Bindesbøll’s gymnastikhus  
 samt et kort rids over skolens historie v/Carsten Clausen 

 

kl. 14.30 Velkomst ved Carsten Clausen, DN 
 

Kl. 14.30 Årsmøde iht. vedtægter – herunder kaffe og kage 
1. Valg af dirigent  
2. Valg af stemmetællere 
3. Bestyrelsens årsberetning 

4. Valg af medlemmer og suppleanter 
5. Forslag fra medlemmerne 

6. Eventuelt 

 

Kl. 15.30 Danmarks Naturfredningsforenings direktør René la Cour Sell 

small talker over emnet ”Hvad er status for foreningen og for 
Danmarks Natur og Miljø, som vi giver stemme og hjerte” Der 

lægges op til en debat omkring emnet. 

 
Kl. 16.15 Resultat af valgte til bestyrelsen inkl. suppleanter offentliggøres 

 

Kl. 16.30 Farvel og tak v/Carsten Clausen, DN Kalundborg 
 

               
              Udsigt fra Bøgebjerg           foto: Hans Guldager



Årsberetning 

 

Bestyrelsens årsberetning 2010: 
 

2010 bød på nye udfordringer for DN Kalundborg. En ny bestyrelse, en ny formand, en 

ny struktur, en ny profil udadtil, nye vaner, nye relationer og nye arbejdsgange. ”Vi 
plejer at gøre” kulturen skulle ændres til ”hvordan gør vi det bedst fremover - til gavn 
for naturen” 

 
Et år er næsten gået siden sidste årsmøde. Et år hvor vi har afgivet mange høringssvar 

til Kalundborg kommune og et år, hvor vi har modtaget mange henvendelser fra 
borgere, som ønskede vores hjælp. Alle henvendelser er blevet besvaret, nogle er løst, 
andre er sendt videre til relevante personer, enkelte har der ikke været resurser til at 

behandle og enkelte havde et indhold, som lå udenfor DN Kalundborgs regi. Vi har 
modtaget og gennemlæst mere end 75 landzonetilladelser, 24 tilladelser eller afgørelser 

efter vandløbsloven, 5 sager vedr. tilstandsændringer indenfor fredninger, 39 afgørelser 
efter bygge og beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven og meget andet. 
 

Størsteparten af landzonetilladelserne omhandler etablering af jordvarmeanlæg og 
anlæggelse af søer. Vi støtter op om begge tiltag, når de sker udenfor § 3 beskyttede 

arealer og Natur 2000 områder. Derudover har vi set et par af de lidt mere sjældne 
tilladelser til opførelse af private husstandsmøller. DN Kalundborg bakker op om 

miljørigtig energi både jordvarme og vindmøller, blot disse placeres med fornuft og 
omtanke.  
 

DN Kalundborg deltager aktivt i debatten om den offentlige planlægning. Vi har derfor i 
det forløbne år afgivet høringssvar til:  

 Landsplandirektiv for udlæggelse af 110 nye sommerhusgrunde ved Bjerge Nordstrand. 

 Kommuneplantillæg Spildevandsplan 2010-2015 

 Kommuneplantillæg ”Plan for Naturpark Åmosen” 

 Affaldsplan 2010-2012 (2020) 

 Lokalplanforslag 535 Udvidelse af Vesterlyng Camping 

 Forhøring om Nyt vindmølleområder ved Lerchenborg 

 

Vindmøllerne på Asnæs har været et omdiskuteret emne i 2010. Forhøringen om 
kommuneplantillæg og VVM-redegørelsens indhold for ”Nyt vindmølleområde ved 
Lerchenborg” og ”Vindmølleområde nord for Ørslev” blev sendt i offentlig høring i 

sommeren 2010. Ved tidspunktet for afgivelse af høringssvaret troede vi ikke på, at vi 
undgik disse kæmpe møller på Asnæs - trods mange protester. Vi valgte derfor den 

strategi i vores høringssvar, at få størst mulig indflydelse på hvor og hvordan de 5 
måske i værste fald 6 møller opføres og placeres i herregårdslandskabet på Asnæs. 
Efterfølgende har Dong meldt ud, at de opgiver de store landbaserede møller. Det kan 

muligvis medføre at Wind1 også vælger at placere ”Asnæs møllerne” på havet i stedet 
for på halvøen – en eventuel beslutning, som vi ikke vil beklage. 

 
Sommeren 2010 blev også året, hvor Kommuneplantillæg, Lokalplan, VVM-redegørelse 
og Miljøgodkendelse til Ny-Vesthavn blev afgjort i Naturklagenævnet. Alle klager og alle 

klagepunkter blev blankt afvist af Naturklagenævnet, som dermed stadfæstede 
Plangrundlaget for etablering af Ny-Vesthavn. Vi respekterer selvfølgelig denne 

stadfæstelse 
 

Cop15, klimatilpasning og biodiversitet er ord og emner, som er nævnt rigtig mange 
gange i det forløbne år. 2010 båd på ekstrem nedbør med oversvømmelser til følge, en 
lang og hård vinter, vejrlig med blæst af stormstyrke. Er det noget, vi som almindelige 

borgere og en lokal afdeling i Danmarks Naturfredningsforening kan gøre noget ved? 
Svaret er ja. Vi kan ikke løse det alene - men alle kan hjælpe til med at mindske 

virkningerne af klimaforandringerne i eget nærområde. Udskiftning af kloaknettet til 
større dimensioner rør, som udleder vandet via rensningsanlæg til havet er en dyr og  



ikke fremtidssikret løsning. Fremtidssikret er derimod f.eks. etablering og naturgenop-

retning af flere og større vådområder. Bufferzoner der virker som store svampe, der 
opsuger og lagrer vandet. Udtagning af ådale som dyrkningsfrie zoner, hvor vandløbene 
kan gå over sine bredder og skabe ferske enge med stor biodiversitet. Vi mener, at 

naturen er en del af løsningen. 
Den private borger har også stor mulighed for at sikre sin egen grund. Etablering af 

grønne tage, som opsuger og holder på nedbøren, afledning af overfladevand til 
nedsivning på egen grund og anlæggelse af et havebassin eller fugtigt bed er nogle af 
nøgleordene. Mulighederne er mange og vi har i vores høringssvar til både 

Spildevandsplan 2010-2015 og Affaldsplan 2010-2012 (2020) peget på fremtidssikrede 
løsninger.  

 
Vi er så småt gået i gang med arbejdet omkring de statslige Vand og Naturplaner. Disse 

planer har til formål, at udarbejde en samlet planlægning for vandområder, inkl. 
grundvand, og for Natura 2000-områder i Danmark. Målet er, jf. EU-direktivet, som 
Danmark har tilsluttet sig, at al vand opnår tilstanden ”God økologisk tilstand”.  

Staten har modtaget input fra Kalundborg kommune, landbruget, DN Kalundborg, andre 
grønne organisationer m.fl. Statens planer er snart 2 år forsinkede – men forventes i 

offentlig høring i løbet af efteråret. I DN Kalundborg samarbejder vi med Dansk 
Ornitologisk forening (DOF) og repræsentanter fra Halleby å sammenslutningen 
(Sportsfiskerne) om et samlet høringssvar. 

  
Klimatilpasning er et begreb, som vi kommer til at beskæftige os meget mere med i de 

kommende år. DN Kalundborg deltager i projekt BaltCICA inviteret af Kalundborg 
kommune og Teknologirådet.  Pilotprojektet handler om klimaets udvikling og hvordan vi 
skal klimatilpasse området mellem Reersø og Tissø, hvor der forventes stor stigning i 

vandstanden. Der er udarbejdet 3 scenarier med deraf afledte handleplaner ud fra 
visionerne om tilpasning, lade stå til eller beskyttelse. DN Kalundborg deltager i 

tilpasnings scenariet dvs. flere vådområder, tilbage med ferske enge og ådale osv. 
Resultaterne præsenteres i marts 2011 på et borgermøde i Kalundborg hallerne. 
 

2010 er også året, hvor Danmark og dermed også Kalundborg kommune har forpligtet 
sig overfor EU til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. 

Hvad er biodiversitet så for en størrelse?  
Biodiversitet er blot et andet ord for variationen og mængden af liv. Jo flere blomster, 
træer, planter, dyr, fugle, insekter, padder osv. jo større biodiversitet. Vi har i det 

forløbne år arbejdet med at få gennemført bedre naturpleje på kommunalt ejede arealer. 
Det er lykkedes os, at få Kalundborg kommune til at udarbejde en liste over hvilke 

områder/arealer, der vil blive udarbejdet plejeplaner for. En naturpleje der er hårdt brug 
for - medmindre arealerne skal gro til i krat og brændenælder – hvorved biodiversiteten 
går tabt. Vi bistår gerne Kalundborg kommune i det kommende arbejde. 

 
      Susanne Ladefoged, formand 
 
2010 er af FN udråbt til internationalt biodiversitetsår. Et år, 

hvor alle verdens lande opfordres til at sætte et særligt 

fokus på værdien af den biologiske mangfoldighed. Det hele 

startede i 1992 i Rio de Janeiro på verdenstopmødet, hvor 

Danmark underskrev Biodiversitetskonventionen altså 

rammen om arbejdet med at sikre den biologiske 

mangfoldighed i verden. I år 2001 forpligtede Danmark sig 

overfor EU til at standse tabet af biologisk mangfoldighed 

senest med udgangen af 2010. Målet blev ikke opfyldt – 

tværtimod. I Danmark er ca. 1/3 af alle vurderede arter – 

godt 1600 – truede i en grad, så de optræder på Den danske 

rødliste og antal ha natur reduceres stadig. Målet er nu 

udsat til 2020 – 10 år mere! 
 

Hvor mange arter vil vi acceptere, der forsvinder, hvor fattig skal naturen blive, før der gøres 

noget?



 
Aktuelt nyt fra regeringen og relevant for Kalundborg kommune. 

Fredag d. 10.ds, offentliggjorde regeringen et nyt regionalpolitisk udspil: ”Danmark i 
balance i en global verden”, der skal bidrage til vækst i yderområderne. I udspillet 

foreslås bl.a. ophævelse af flere elementer i planloven for 29 kommuner, deriblandt 
Kalundborg kommune. Et forslag der bl.a. vil afstedkomme mere spredt byggeri i det 

åbne land med både boliger, udvidelse af små erhverv og andre aktiviteter. Og hvad 
værre er: en særlig adgang til at kommunerne kan tillade øget byggeri og andre anlæg 
langs kysterne. 

DN mener, at der er behov for aktivt at skabe, bibeholde og udvikle smukke landskaber 

og en bedre natur - både for dem, der bor i udkantsområderne og for udvikling af 
kvalitetsturisme. Der skal ryddes op i landbrugsruiner, faldefærdige huse i landsbyerne 

og skæmmende erhvervsvirksomheder i det åbne land. Hvis der ryddes op på landet, 
åbnes der samtidigt mere op for blandt andet grøn turisme. Med regeringens forslag 

mener DN, at får vi et grimmere Danmark: Skrotbunker, lysmaster, lagerbygninger, 
opmagasinerede campingvogne og anhængere, tomme bygninger og skæmmende 
erhvervsvirksomheder i det åbne land. 

 

Kalundborg Klimakommune i år 2011? 

Klimakommuner er kommuner, der har skrevet under på en aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening om at reducere sit CO2-udslip med minimum to procent om året.  
Der er ingen grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte for at nå sit mål. 

Det kan være alt lige fra energibesparelser i kommunens egne bygninger til større 
vedvarende energiprojekter. Som klimakommune starter man med at reducere CO2-

udslippet fra egne aktiviteter: Kommunens egne bygninger, drift og indkøb osv. Senere 
kan man udvide arbejdet med CO2-reduceringen til hele kommunen. 67 af Danmarks 98 
kommuner har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være 

klimakommune i DN. Vores nabokommuner, Slagelse, Sorø og Holbæk er blandt, de 
kommuner, som har indgået aftalen. 

Kalundborg kommune er endnu ikke klimakommune. Hvad venter politikerne på?  

 

 

 
                    Digterhuset         foto: Hans Guldager 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=3343


 

Kommunens største naturopgaver - som DN Kalundborg ser det - er: 

 At beskytte naturtyper som heder, moser, enge, søer og overdrev mod 

forringelse og arealreduktion. Ligeledes skal kommunen have et opdateret overblik 

over udbredelsen og lokaliseringen af de enkelte naturtyper for at sikre den rette 

forvaltning af og regulering af landbruget i forhold til naturen. 

 At regulere landbruget gennem miljøgodkendelser af husdyrbrug og miljøtilsyn, 

så de negative konsekvenser af landbrugsdriften for naturen begrænses ved at tilgodese 

hensynet til natur, miljø og landskab i alle sager. Tilsvarende skal miljøtilsyn af landbrug 

overholde den lovpligtige frekvens.  

 At sikre borgerne adgang til naturen så mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv 

øges. Kommunen skal med respekt for det eksisterende dyreliv være en aktiv medspiller, 

når grønne stinet, mark- og skovveje skal etableres og bevares.  Se mere om friluftsliv i 

boksen til højre. 

 At friholde vores kystlinjer for yderligere bebyggelse 

 Vores strande og kyster skal være tilgængelige for alle borgere og kystlinjen skal ikke 

skæmmes af herlighedsbyggeri, som kun kommer et fåtal af velstående borgerne til gode. 

Kysterne er smukke og naturlige, og skal ikke bebygges - DN Kalundborg ønsker ikke 

yderligere indhug på naturen langs kysterne. 

 At beskytte truede dyre og plantearter. I forbindelse med kommunernes overtagelse 

af naturbeskyttelsen i det åbne land pr. 1. januar 2007, modtog alle kommuner et 

eksempel på en truet art fra Miljøministeren, som de har et særligt ansvar for at beskytte 

gennem eksempelvis naturpleje og naturgenopretningsprojekter. Kalundborg Kommune 

modtog klokkefrøen, der trives i vandhuller med rent vand, som ikke tørrer ud, og hvor 
vegetationen omkring holdes nede.    

Naturdata: 

§ 3 natur i Kalundborg 

kommune (km2) 
fordeler sig således: 

Sø: 34,44 

Hede: 1,74 

Mose: 16,50 

Strandeng: 10,04 

Fersk eng: 16,82 

Overdrev: 4,98 

 

Klokkefrøen er beskyttet 

ifølge EF-habitatdirektivet. 

Den må ikke fanges, slås ihjel 

eller forstyrres, og dens leve-

steder må ikke beskadiges 

eller ødelægges. Desuden skal 

der laves særlige områder for 

at bevare den i alle landene i 
EU.  

◄ Foto: John Nielsen 

 

 
 

 
Botanik tur den 27. maj på og ved 

 
Kongstrup og Nostrup Klinter 

 

http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Padder/Klokkefroe/
http://www.blst.dk/Natura2000plan/Natura2000omraader/Habitat/Habitatdirektivet/


 
BESTYRELSEN: 
 

Susanne Ladefoged, Formand 
Ulrik Heimann, 1. Næstformand 

Klaus Hansen, 2. Næstformand   udtræder af bestyrelsen 
Tommy Kristoffersen, medlem 
Hans Glahn, medlem 

Peter Breinholt, medlem 
Claus Høgh, medlem 

Mikael Hansen, medlem 
Olav Rye Hintze, medlem    på valg / genopstiller 
Henrik Andersen, medlem   på valg / genopstiller 

Steen Schacht, medlem   på valg / genopstiller 
Lis Dannenberg, medlem   på valg / genopstiller 

 
Suppleanter: 
Jette Reeh     på valg / genopstiller 

Lone Falk Jensen    på valg / genopstiller 
Morten Lindhard    på valg / genopstiller 
 

 

Frivillige i DN Kalundborg som nyopstiller: i alfabetisk rækkefølge 

 
Erling Jacobsen, Bjerge Strand   nyopstiller 

Finn Roel Ringe, Røsnæs   nyopstiller 

Lene Jørgensen, Svebølle   nyopstiller 
 

 
Bestyrelsen opfordrer ligeledes andre interesserede til at melde sig som kandidater eller 

frivillige i DN Kalundborg. 
 
 

  
Hulkravet kodriver v/Kattrup                   Krybende læbeløs v/Kattrup 

 
DN Kalundborg har et solidt fodfæste med 1129 medlemmer – afdelingen kan bryste sig 
af hele 12 personer, som trofast har støttet det gode arbejde med og for naturen og 

miljøet siden 1976.  



 
Kandidat liste 2010 
 
Følgende personer har tilkendegivet, at de genopstiller eller nyopstiller til bestyrelsen for 

DN Kalundborg ved årsmødet d. 26. september 2010 
 

Genopstiller: 
 
i alfabetisk rækkefølge 
 

Henrik Andersen, Kalundborg 
Jeg har siddet i bestyrelsen i DN Kalundborg i 5 år. Min store interesse i lystfiskeri går 

fint hånd i hånd med DN Kalundborgs interesse i pleje og opsyn med vores mange 
kilometer vandløb. Jeg deltager hvert år i kommunens møder og årlige vandløbs syn, 

hvor vi gennemgår og tjekker den fysiske tilstand i udvalgte vandløb. Et arbejde som jeg 
gerne vil være en del af - og som jeg også mener, at jeg kan bidrage med en god del til 
fremover. 

Jeg deltager i arbejdet med Vand og Naturplanerne – et vigtigt arbejde, såfremt vi skal 
leve op til vores forpligtigelser overfor EU: at alt vand skal opnå betegnelsen i god 

økologisk tilstand. Det videre arbejde står for døren indenfor kort tid. 
 
Ud over vandløbne interesserer jeg mig også for søer. Jeg gennemlæser og tjekker alle 

tilladelser til nyanlæggelse, oprensning og evt. nedlæggelse af søer i Kalundborg. 
kommune. Derudover har jeg deltaget i forskellige arrangementer såsom Røsnæs Dag, 

hvor jeg forsøger, at give interessen for naturen, rent vand og kystfiskeri videre til børn 
og voksne. 
 

Jette Reeh, Eskebjerg 
Jeg har nu været suppleant i bestyrelsen i et år og vil gerne genopstille som suppleant. 

Jeg holder af at færdes i naturen - ser på fugle og blomster - ror kajak - padler kano - 
vandrer og er almindeligt naturinteresseret. Mine hovedinteresser er at være med til at 
overvåge og sikre "naturens tilstand" i vores område. Herunder at sikre en god balance 

mellem tilgængelighed af naturområder og beskyttelse af sårbare områder.  
 
 

Lis Dannenberg, Kalundborg 
Gennem flere år har jeg beskæftiget mig med besigtigelse af vore gravhøje/fortids-

minder, hvilket jeg ønsker at fortsætte med; men desværre har jeg været afskåret fra 
denne tjans på grund af gangbesvær, håber meget, at jeg i det nye år kan fortsætte, 

sammen med Jens Nielsen fra museet og evt. andre interesserede. Det er også vigtigt 
for mig, at plejen af gravhøjene sker i overensstemmelse med kulturarvsstyrelsens 
regler.  

Affaldsindsamling har også været min kæphest gennem mange år, i den forbindelse 
mener jeg, at især vore optaktsindsamlinger har nyttet rigtig meget. Når vi eksempel vis 

ser på Klosterparkvej, op til kommunens store nye dyre skole, hvor der for år tilbage 
lignede en losseplads, er der efter at vi fra DN satte fokus på problemet og ryddede 
området for affald, kan vi nu konstatere, at der nu efterfølgende bliver ryddet op. 

Kordilgade Kalundborg bliver renholdt, efter vores indsats, dog kniber det meget med 
cigaretskoddene!! Ved og omkring lystbådehavnen ved Gisseløre, Houget, idrætsparken 

og ved DSB stationen er der også sket store positive forandringer. Dog ved jeg ikke 
hvordan det forholder sig i Søparken i Gørlev og i Høng ved stationen og Hovedgaden. 
 

 

Lone Falk Jensen, Kalundborg 
Jeg er 68 år, 69 i næste mdr. Jeg sidder i bestyrelsen i Agenda 21, lokalplaner, 

høringssvar, bæredygtigt samfund. Mine hovedinteresser i DN Kalundborg er:  
Kulturlandskab, fortidsminder og fredning af disse. Planlov, kommuneplaner 

og selvfølgelig også beskyttelse af vor natur, vandmiljø mv. 



 

 
Morten Lindhard, Røsnæs 
Jeg interesserer mig for biodiversitet og økosystemer og har arbejdet på at få DNs 

ledelse til at forstå forudsætningerne for at få natur til at fungere. Jeg kan med glæde 
sige, at DN er endt med at give mig medhold og er vendt tilbage til fornuften efter i en 

periode at have støttet regeringens lovudkast imod biodiversitetsdyrehaver. 
 
 

Olav Rye Hintze, Svebølle 
I den sidste periode har jeg arbejdet med stier og haft et par sager.  

Jeg har også arbejdet med DN Kalundborgs nyhedsbrev sammen med Tommy 
Kristoffersen. Et emne jeg syntes er vigtig, så der er information om det arbejde, vi 

udfører. Lidt populært kan man sige "Selvom man er den dygtigste elev i klassen, giver 
det ingen gode karakterer, hvis læreren ikke ved det". Her mener jeg, at vi ikke kan få 
gennemslagskraft i det kommunale eller politiske system, hvis vi ikke har respekt for 

de resultater, vi får ved vores arbejde - og det er kendt. 
I den næste periode vil jeg arbejde som projektleder på en skovlegeplads i Svebølle. Pt. 

er projektet kun på idé niveau, så der ligger et stort arbejde foran med at rejse penge 
og få de nødvendige tilladelser. 
 
 

Steen Schacht, Rørby 

Jeg stiller op fordi jeg gerne vil deltage i arbejdet med at beskytte, bevare og forbedre 
naturen i vores kommune. Jeg forsøger, at tage min del af arbejdet i afdelingen og 
synes, at jeg er kommet i besiddelse af en god erfaring og viden de sidste par år.  

Jeg vil gerne være med til at sætte naturen øverst på dagsorden og medvirke til at 
afdelingen er i god dialog med kommunen. 

Jeg gennemlæser og tjekker løbende afdelingens sager på DN-Nettet. Derudover har jeg 
deltaget i udarbejdelse af afdelingens 2 høringssvar til hhv. spildevands- og 
affaldsplanerne. Jeg repræsenterer DN Kalundborg i kommunens grundvandsråd og via 

mit engagement i vandværket, kan jeg bidrage med viden og input til DN Kalundborg 
herfra. Der forestår et stort arbejde i de kommende år med implementering af 

Kalundborg kommune spildevandsplan.  
Til efteråret vil jeg deltage som ”føl” på de årlige vandsyn. Jeg glæder mig til at tilegne 
mig ny viden på dette område. 

Derudover forsøger jeg til stadighed, at holde lidt af naturen fri for affald. Jeg samler og 
deltager med et hold hvert år på den årlige HOLD NATUREN REN affaldsindsamling – i år 

var det Houget og Havnevej. 
 
 

Nyopstiller: 
 
i alfabetisk rækkefølge 

 
Erling Jacobsen, Bjerge Strand 

Jeg har nu været aktiv/frivillig i DN Kalundborg i 1 år, hvor jeg har snuset lidt til de 
opgaver, som afdelingen beskæftiger sig med. Jeg føler, at jeg kan bidrage til arbejdet 

med natur og miljøsager. Jeg har i kraft af mit tidligere tillidshverv, som formand for 
Landliggerudvalget ”lidt” med i rygsækken. Jeg er parat til at engagere mig dybere i 
arbejdet, og de interesseområder, som jeg har en særlig forkærlighed for er - prioriteret 

efter interesser - fortidsminder, § 3 områder, strand og kyst, sommerhusområder, 
vandløb, samt skilteforurening.  
 

 

 

 

     Fortsættes …… 

 



 

Finn Roel Ringe, Røsnæs 

Jeg hedder Finn Roel Ringe og er født i Nostrup på Røsnæs, hvor jeg stadig bor. Jeg har 
det meste af mit liv brugt meget af min tid ude i naturen bl.a. ved at gå tur med hund 

og på jagt. En af mine interesser er biavl, som også jeg gør lidt i. Til dagligt arbejder jeg 
på INBICON (Inbicon omdanner halm til etanol) 

Jeg har en lille fårebesætning, som jeg bruger til naturpleje for Kalundborg kommune. 
Det er spændende at se, hvilken forskel afgræsning kan gøre. 
Jeg kan bidrage med vedligeholdelse af natur områder til glæde 

for planter, dyr. fugle og mennesker. Fastholde adgang til natur 
områder og flere udsigts og picnic pladser. Deltage i vedligehol-

delse af vandløb, gravhøje og vådområder. Det jeg brænder mest 
for er NATUR. 

 
Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil være med til at sætte ovennævn-
te punkter i værk samt vedligeholde dialogen med myndigheder-

ne. Jeg vil gerne deltage i den daglige debat omkring natur contra 
landbrug, virksomheder, vejudvidelser og meget andet  

 
 
Lene Jørgensen, Svebølle 

Jeg vil gerne opstille som suppleant til DN Kalundborgs bestyrelse, men kan desværre 
ikke være til stede ved årsmødet. Jeg har været ansat på Kalundborg Gymnasium og HF 

siden 1978 og har undervist i matematik, fysik og naturfag. Jeg har desuden været sik-
kerhedsrepræsentant siden 1986 og været formand for skolens miljøudvalg siden det 
blev oprettet i 1995. I dette udvalg har vi arbejdet med ”skolens grønne profil”, f.eks. et 

regnvandsanlæg til toiletterne, solceller på taget og forskellige andre energisparetiltag. 
Jeg har tidligere (2008-09) været suppleant i afdelingens bestyrelse, men det sidste år 

har jeg ”kun” været aktiv, idet jeg har været med i arrangementsgruppen. 
Jeg vil gerne fortsætte i arrangementsgruppen og interesserer mig ellers mest for miljø 
og klima. 

I november måned er jeg tovholder på arrangementet om stjerner og astrologi.  
Jeg vedligeholder ligeledes afdelingens arrangement side på vores interne intranet.  

 
Bestyrelsen opfordrer ligeledes andre interesserede til at melde sig som kandidater eller 
frivillige i DN Kalundborg 

 

       
 
Husk:  

Vi har kun naturen til låns af vores børn og børnebørn – aflever’ den igen i bedre 
tilstand end du modtog den. 


